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1. CZYM JEST OŚRODEK INICJATYWY FIRM RODZINNYCH?
Zarząd stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. postanowił powołać Ośrodek Inicjatywy
Firm Rodzinnych.
Ośrodek będzie prowadzić działania wspierające realizację misji stowarzyszenia w zakresie promocji idei przedsiębiorczości rodzinnej
i wartości, jakie firmy rodzinne wnoszą do gospodarki oraz społeczeństwa.
Jednocześnie swoją działalnością będzie przyczyniać się do budowania rozpoznawalności stowarzyszenia i działać na rzecz spójnej
polityki informacyjnej i promocyjnej organizacji.
W Ośrodku mieścić będzie się biuro stowarzyszenia, tu będą odbywać się spotkania członków, sympatyków, partnerów IFR, a także
organizowane będą konferencje, debaty i seminaria.
Z zasobów Ośrodka będzie mógł korzystać każdy z członków stowarzyszenia.

2. PROGRAMY OŚRODKA INICJATYWY FIRM RODZINNYCH
Ośrodek będzie funkcjonował w dwóch obszarach. Jednym z nich będą projekty komercyjne, których realizację Ośrodek będzie
koordynował, ale będą finansowane ze źródeł komercyjnych.
Drugim obszarem będą programy społeczne, w całości finansowane z zasobów Ośrodka. W momencie rozwoju Ośrodka planujemy
uruchomienie programu: Konkurs „Firma Rodzinna Roku”. Ogłoszenie konkursu następowałoby w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu
Firm Rodzinnych, podczas uroczystej gali. Konkurs trwałby do jesieni kolejnego roku, a ogłoszenie wyników odbywałoby się w czasie
uroczystej gali podczas kolejnego Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych. Finaliści konkursu, będący mikrofirmami, będą
nominowani przez IFR do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.
Będziemy dążyć do tego, aby w Ośrodku znajdowali wsparcie organizacyjne, kadrowe i finansowe wszyscy członkowie, którzy będą
chcieli realizować projekty społeczne zgodne z misją Ośrodka.

3. DLACZEGO POTRZEBUJEMY FINANSOWAĆ OŚRODEK?
Obecnie stowarzyszenie nie posiada własnego biura, bazuje na użyczanej tymczasowo powierzchni oraz zaangażowaniu społecznym
członków IFR. Takie funkcjonowanie wynika z wysokości rocznej składki członkowskiej, wynoszącej 200 zł. Wpływy ze składek
pozwalają jedynie na finansowanie niezbędnej pracy administracyjnej stowarzyszenia, ale są zbyt niskie, aby stowarzyszenie mogło
się rozwijać. Nie chcemy jednak podnosić wysokości składki, aby zachować idee członków założycieli - demokratyczny charakter
naszego stowarzyszenia i wynikającą z tego dostępność naszej organizacji dla firm zarówno dużych, jak i małych oraz mikro, a także
sympatyków z różnych środowisk.
Dlatego tym, którzy mają możliwości finansowe oraz chcą działać na rzecz promowania przedsiębiorczości rodzinnej, oferujemy nową
formę współpracy z IFR, jaką jest włączanie się w realizację programów społecznych Ośrodka.
Wsparcie finansowe, jakie otrzymamy od naszych Darczyńców, w pierwszej kolejności przeznaczymy na realizację programów
społecznych Ośrodka, zaś w dalszej kolejności na wynajem, a w miarę możliwości na kupno biura i wyposażenie go w sprzęt i media.
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4. PROPOZYCJA DLA DARCZYŃCÓW OŚRODKA INICJATYWY FIRM RODZINNYCH
4.1 RZECZNIK FIRM RODZINNYCH
Rzecznik wspiera Ośrodek w sposób niefinansowy, jego wkład to zaangażowanie społeczne w promowanie programów Ośrodka poprzez
wypowiedzi w mediach, wystąpienia w czasie konferencji oraz pisanie tekstów na temat programów Ośrodka w dostępnych mediach.
Cyklicznie uczestniczy w naradach programowych zespołu Ośrodka, aby na bieżąco poznawać stan realizacji programów.
4.2 DOBROCZYŃCA FIRM RODZINNYCH
Wspiera realizację programów Ośrodka w sposób finansowy, poprzez comiesięczne wpłaty na rzecz Ośrodka w wysokości minimum
1000 zł, maksimum 5000 zł.
4.3 MECENAS FIRM RODZINNYCH
Wspiera realizację programów Ośrodka w sposób finansowy, poprzez comiesięczne wpłaty na rzecz Centrum w wysokości powyżej
5000zł.
Rzecznicy, Dobroczyńcy i Mecenasi podpisują umowy sponsoringu na minimum rok udzielania wsparcia lub dokonują wsparcia
jednorazowego w wysokości odpowiadającej wsparciu rocznemu. Stowarzyszenie wystawia Darczyńcom, którzy podpisali umowy
sponsoringu, faktury VAT.
4.4 WSPARCIE JEDNORAZOWE
Wszyscy, pragnący wnieść jednorazowe wsparcie finansowe na dowolna kwotę, bez podpisywania umowy sponsoringu, mogą to
uczynić poprzez wpłatę DAROWIZNY na numer konta:
Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa
Nr konta: 20 1240 1037 1111 0010 6453 7299
W tytule przelewu: Darowizna na rzecz Ośrodka Inicjatywy Firm Rodzinnych
4.5 KORZYŚCI DLA DARCZYŃCÓW


uhonorowanie odznaczeniami z odpowiednim napisem: Rzecznik, Dobroczyńca, Mecenas Firm Rodzinnych,
zaprojektowanymi specjalnie na ten cel, w czasie Gali Firm Rodzinnych na Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych,
z udziałem zaproszonych mediów; uhonorowanie po minimum roku udzielania wsparcia lub po udzieleniu jednorazowego
wsparcia równemu wsparciu rocznemu;



specjalnie stałe wyróżnienie na witrynie stowarzyszenia i na portalu;



cykliczne publikacje na temat firm sponsorów na portalu: teksty, wywiady



publikowanie informacji o wspieraniu firm rodzinnych w publikacjach, jak Biuletyn informacyjny, magazyn Relacje;



zawarcie umów sponsoringu z firmami lub osobami prywatnymi, stowarzyszenie wystawi comiesięczne faktury z tytułu
realizacji umowy sponsoringu;
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stałe zaproszenie do uczestniczenia w naradach programowych zespołu Ośrodka i wpływania na realizację celu
działalności Ośrodka;



zapewniony udział w panelach, sesjach i debatach organizowanych przez stowarzyszenie

Szczegóły precyzują umowy sponsoringu i porozumienie z rzecznikiem.

5. SPONSORING POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ
Niezależnie od stałego wspierania rozwoju programów Ośrodka, Mecenasi i Dobroczyńcy mogą zostać sponsorami pojedynczego
wydarzenia i używać w promocji własnej firmy tytułu, np. Sponsora Konkursu Firma Rodzinna Roku, a w przyszłości innych wydarzeń.

KONTAKT W SPRAWIE SPONSORINGU OŚRODKA INICJATYWY FIRM RODZINNYCH

Ewa Kubel
sekretarz generalny
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa
WWW: http://firmyrodzinne.pl/
E-mail: ewa.kubel@firmyrodzinne.pl
Tel.: +48 667 755 766

