Komunikat
EURECA liczy dla SZLACHETNEJ PACZKI!
Rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem WIOSNA, prowadzącym ogólnopolski projekt SZLACHETNA PACZKA.
Idea Paczki jest nam bardzo bliska, od kilku lat członkowie zespołu CONTROLLING SYSTEMS biorą udział w projekcie.
Wspólnie przygotowujemy paczki dla wybranych rodzin, które żyją w niezawinionej biedzie.
Z roku na rok Stowarzyszenie WIOSNA profesjonalizuje swoją działalność, rozszerzając zasięg swoich projektów
pomocowych. Obok SZLACHETNEJ PACZKI jest również organizatorem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, która pomaga
dzieciom wygrywać w szkole i w życiu.
Działalność WIOSNY według najwyższych standardów i profesjonalne zarządzanie projektami, które tylko w 2013
roku zaangażowały ponad 1,5% Polaków, wymagają odpowiedniej klasy narzędzi informatycznych. Dlatego, gdy tylko
pojawiła się taka potrzeba, postanowiliśmy rozpocząć współpracę - nieodpłatnie przekazaliśmy WIOŚNIE licencje
systemu EURECA, a nasi Konsultanci w ramach wolontariatu zrealizowali prace wdrożeniowe.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy projekty pomocowe Stowarzyszenia będą mogły być organizowane
jeszcze sprawniej, tak by mądra pomoc docierała do najbardziej potrzebujących.
Samo wdrożenie systemu EURECA zapewni:







Automatyzację procesu sporządzania budżetów w organizacji - do tej pory system budżetowy
prowadzony jest w arkuszach kalkulacyjnych przez co pochłania on zbyt wiele czasu
Dokładniejsze planowanie, wyeliminowanie błędów w budżetach i analizach, które pojawiały się w pracy
na arkuszach Excel – sporządzanie budżetów dla projektów na podstawie trendów i wskaźników
Dokładniejsze zarządzanie środkami finansowanymi i inwestowanie środków w kluczowe projekty – jak
również rozliczanie wielu źródeł finansowania działalności Szlachetnej Paczki
Dostarczenie analiz o efektywności prowadzonych projektów i działań, udzielonej pomocy i jej wartości,
Bieżącą weryfikację realizacji założonych planów
Ułatwienie dostępu do informacji zarządczej dzięki czemu będzie można podejmować lepsze decyzje o
dofinansowaniu konkretnych projektów i działań

CONTROLLING SYSTEMS jak co roku – również w tej edycji – zaangażuje się w przygotowanie pomocy dla rodzin w
SZLACHETNEJ PACZCE.
Controlling Systems od 10 lat wspomaga najlepsze Firmy na polskim rynku w prowadzeniu efektywnego controllingu.
Firma obsługuje międzynarodowe koncerny, takie jak: PWC, VOLVO Maszyny Budowlane czy HUF Polska a także
innowacyjne polskie firmy, jak:
Neuca, Bać-Pol, TVN, Grupa Inco, Grupa Topex, Plastics Group, Drobex, Jamar, Jantoń, ECO, Kan (Tatuum), MGGP,
MPWiK Warszawa, czy Plastics Group. Itp.

Kontakt:
Witold Kilijański, Partner
tel. 0048 71 325 38 70, kom. 601 79 77 83, w.kilijanski@c-systems.pl

CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS NR 0000175303, kapitał zakładowy
73 000 PLN w całości opłacony NIP 895-179-99-52, REGON 932948275

