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Szanowni Państwo, 
 
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości to organizacja zajmująca się 

szerokim obszarem działań skierowanych do początkujących przedsiębiorców jak również tych 

doświadczonych, prowadzących własną firmę już od jakiegoś czasu.   

Swoje działania skupiamy na pomocy w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz 

doradztwie przedsiębiorcy w obszarze dopasowania optymalnych form opodatkowania i 

prowadzenia firmy. Ponadto podejmujemy dodatkowe działania mające na celu zwiększenie poziomu 

wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Dążymy do rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej w społeczeństwie.  

 
Aktywności jakie podejmujemy:  

 Pełna pomoc przy rejestracji nowej działalności gospodarczej, 

 Pomoc przy wypełnianiu dokumentów i formularzy, 

 Pomoc w pozyskaniu środków unijnych na prowadzenie i rozwój działalności, 

 Szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców,  

 Indywidulane spotkania z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, 

 Konferencje, spotkania networkingowe. 

Wszystkie nasze przedsięwzięcia zorientowane są na rozwój przedsiębiorczości oraz 

wzmocnienie kapitału intelektualnego w tym obszarze.   

 
 

„Wsparcie w starcie” 

 

Projekt realizowany w placówkach państwowych: Urząd Gminy, Urząd Pracy skierowany do osób 

podejmujących działania związane z założeniem Jednoosobowej Działalności Gospodarczej. 

Dotychczas przeprowadzony w miastach: Częstochowa, Elbląg, Góra Kalwaria, Katowice, Kielce, 

Kozienice, Kraków, Lublin, Łódź, Malbork, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Piaseczno, Płock, Pszczyna, 

Racibórz, Radom, Toruń, Warszawa, Zielona Góra, 

 

 

Dzieląc się doświadczeniem praktyków odnoszących sukcesy w prowadzeniu własnego 

biznesu lub kierowaniu zaawansowanymi projektami wchodzącymi na rynek dajemy ogromną szansę 

i rozwijamy możliwości początkujących przedsiębiorców. 

Realizując cele fundacji pragniemy zaproponować Państwu współpracę i wsparcie działań 

nastawionych na rozwój przedsiębiorczości w Państwa mieście.  
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Proponowane bezpłatne świadczenia z naszej strony: 

 

1. Warsztaty i konsultacje z zakładania własnej firmy 

Prelekcje w warsztatowej formule prowadzone przez naszych wolontariuszy, podczas 

szkoleń i innych spotkań organizowanych przez Urząd Miasta dla bezrobotnych i innych 

zainteresowanych. Dyżury ekspertów w wyznaczonych terminach w celu indywidualnych 

konsultacji. Pomoc w wypełnianiu wniosków CEIDG i doborze PKD.  

 

2. Organizacja warsztatów: „Przedsiębiorcą być!” – 3 godzinnych warsztatów dot. procedur 

związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy.  

Poruszane tematy:  

 Rozpoczęcie działalności gospodarczej – procedury związane z zakładaniem firmy, 

obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa;  

 Finanse w firmie – podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, 

kwestie podatkowe, 

 Źródła finansowania – kredyty, pożyczki, dotacje unijne, dofinansowanie na start 

i rozwój działalności gospodarczej 

 Dotacje unijne – na czym polegają, jakie dają szanse i możliwości  

 

Skontaktuj się z nami aby przygotować warsztat szkolenia@twoja-inicjatywa.pl  

 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. Jesteśmy 

otwarci na możliwości współpracy z Państwa strony,  chętnie też poznamy Państwa oczekiwania co 

do działalności Fundacji Twoja inicjatywa!  

 
 

 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Anna Flaga 
Prezes Zarządu 
anna.flaga@twoja-inicjatywa.pl 
Tel.: 785 935 768 
 
Joanna Guz 
Koordynator ds. Marketingu 
joanna guz@twoja-inicjatywa.pl  
Tel. 723 333 398 
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