
POMAGAMY ZMIENIAĆ ŚWIAT. WSPIERAMY NGO.

NGO Consult ing tworzy zespół doświadczonych działaczy społecznych . Zebrany przez nas w trakcie

wieloletniej działalności w sektorze organizacj i pozarządowych know-how stanowi idealną bazę do tego, by

doradzać innym organizacjom w zakresie pozyskiwania grantów, rozl iczania projektów i n ie tylko.

N G O  C O N S U L T I N G

Wierzymy, że organizacje pozarządowe są niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Stąd nasza

misja, by odpowiedzieć na ich potrzeby i pomagać im w real izacj i projektów społecznych, które stanowią

podstawowy filar ich działalności .

Nasza oferta usług jest kompleksowa, gdyż naszym celem jest wspieranie organizacj i pozarządowych na

każdym etapie działalności : od wyszukania konkursów grantowych, opracowania wniosku, zaplanowania

etapów projektu, po pomoc w jego real izacj i , znalezieniu partnerów czy wykonawców oraz rozl iczenie .

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!



Oferujemy kompleksowe usługi
prowadzenia księgowości dla
organizacji pozarządowych.
Wybierając nasze usługi masz
pewność najlepszego wyboru dla
bezpieczeństwa Twoich rozliczeń,
szybki kontakt i stawki dostosowane
domożliwości Twojej organizacji.

Potrzebujesz regularnej promocji
swojej organizacji, ale nie masz na to
czasu? Oferujemy usługi
opracowywania tekstów na temat
Twojej działalności, regularne
zamieszczanie postów na Twoich
social mediach oraz stronie
internetowej.

NASZE USŁUGI:

Obsługa księgowa Marketing



Przygotujemy na Twoje zamówienie
indywidualnie dopasowaną grafikę.
Logotypy, infografiki, plakaty i inne
grafiki potrzebne w skutecznym
promowaniu działalności Twojej
organizacji.

Rozpoczynając od kwestii rejestracji
nowego podmiotu, poprzez
przeprowadzanie zmian statutów i
wydawanie uchwał,aż po doradztwo w
bieżącej działalności. Wsparcie
obejmuje również przygotowywanie
umów z kontrahentami i
pracownikami oraz wszelkiego
rodzaju doradztwo prawne.

NASZE USŁUGI:

Grafiki obsługa prawna



Na podstawie przesłanego nam
pomysłu opracujemy kompleksowy
raport z dostępnymi aktualnie oraz
cyklicznie konkursami, dzięki którym
możesz uzyskać finansowanie
swojego pomysłu.Przedstawimy
również instytucje, które mogą być
zainteresowane wsparciem projektu.

Przejmiemy od Ciebie obowiązki
związane z sporządzeniem
sprawozdania z wykonania grantu dla
instytucji będącej grantodawcą.
Zadbamy o przestrzeganie zasad
wynikających z regulaminu danego
konkursu, prawa oraz odnoszące się
do rozliczeń podatkowych.

NASZE USŁUGI:

pozyskiwanie finansowania Sprawozdanie i rozliczenie 
grantów



Kompleksowo opracujemy wniosek
grantowy na podstawie Twojego
pomysłu. Zaplanujemy poszczególne
etapy projektu, uzupełnimy wszelkie
konieczne informacje i uzasadnienia.
W rezultacie otrzymasz wniosek
gotowy do wysłania.

Wyjaśniamy i rozwiązujemy problemy
na które natrafiłeś przy wypełnianiu
wniosku, wytłumaczymy zawiłości
związane z regulaminem, doradzimy
jak zaplanować wykonanie projektu,
jego harmonogram i poszczególne
elementy. Jesteśmy także w stanie
pomóc w znalezieniu wykonawców
poszczególnych zadań jak i organizacji
partnerskich. W przypadku projektów
już zrealizowanych pomożemy
rozwiązać problemy na jakie natrafiłeś.

NASZE USŁUGI:

Opracowywanie wniosków 
grantowych Doradztwo grantowe



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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