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CORPORATE  IDENTITY 

 

PROFIL FUNDACJI (osobowość) 

kim jesteśmy? 

jesteśmy „rzecznikami” (obrońcami) być może najsłabszej społecznie grupy – osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (jesteśmy bezpośrednio zainteresowani, bo jesteśmy w 

większości ich rodzicami). 

jak się sami widzimy? 

niejednokrotnie, jako „donkiszoci”, ale pełni determinacji – jak nie my to, kto? 

jacy jesteśmy? 

zdeterminowani w działaniu na rzecz dobra, godnego życia i zapewnienia przyszłości naszym 

podopiecznym. 

jak byśmy chcieli się widzieć? 

jako partnerzy (znamy problem z autopsji) w działaniu na rzecz naszych podopiecznych. 

jak inni chętnie by nas widzieli? jak chcemy by inni nas widzieli? 

jako partnerów w rozmowach i działaniach; skutecznych obrońców osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

dlaczego tego chcemy? 

nie mamy wyboru: nasi podopieczni w bardzo małym stopniu są w stanie kreować swoją 

teraźniejszość, o zaplanowanie przyszłości my musimy zadbać. 

kim są nasi partnerzy? 

wszyscy Ci, którzy traktują nas, jako pełnoprawnych partnerów rozmowy i działania – realnie 

oceniający nasze chęci, potrzeby. 

co nas wyróżnia? 

realna ocena rzeczywistości, realna ocena własnych sił i możliwości, ale i niezłomność w działaniu. 
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TOŻSAMOŚĆ FUNDACJI 

 

wartości  

 uniwersalne: miłość, przyjaźń.  

misja  

 burzenie stereotypowego myślenia i postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

publiczność  

wszyscy, którzy wspierają nas w naszym działaniu (osoby prywatne, instytucje, ludzie biznesu), ale 

i Ci, do których musimy dotrzeć z naszą wiedzą, problemami żeby i oni stali się sojusznikami w 

naszym działaniu. 

 

specyfika działalności: 

 fundacja od 2004 roku działa w zakresie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

upośledzonych umysłowo, ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonym, współpraca z 

organizacjami i instytucjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, pomoc przy 

wypełnianiu wniosków na turnusy rehabilitacyjne, pomoc przy doborze sprzętu rehabilitacyjnego, 

organizacja w Centrum Kultury Muza cyklicznych koncertów charytatywnych wraz z warsztatami 

artystycznymi z udziałem wielu artystów tak z Polski jak i z zagranicy, organizacja imprez z okazji 

dnia dziecka, mikołajków oraz innych uroczystości w których biorą udział osoby niepełnosprawne, 

organizacja spotkań wigilijnych, w których corocznie uczestniczy ponad 100 osób, współpraca z 

instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w powiecie i w mieście*.   

 

 

 

 

 

*informacja zaczerpnięte zostały z oficjalnej strony internetowej fundacji - rowneszanse.lubin.pl <stan z dnia 10.11.2014>. 
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corporate behaviour 

 

sposób działania: warsztat terapii zajęciowej „Promyk” oraz warsztat terapii zajęciowej 

„Słoneczko”.  

zachowanie:  organizacja warsztatów terapii zajęcia, wsparcie podopiecznych i ich opiekunów, 

organizacja wycieczek oraz spotkań (cyklicznych oraz okazjonalnych). spójne działania zgodne z 

systemem wartości fundacji.  

dyferencjacja 

założenie: wypracowanie sposobu oraz form komunikacji z uwzględnieniem realizmu 

obejmującego dany problem społeczny w myśl realna ocena rzeczywistości, realna ocena własnych sił 

i możliwości, ale i niezłomność w działaniu. 

uczestnicy: w wykorzystanej przestrzeni publicznej poza działalnością fundacji równe szanse 

spotykamy się również z obecnością dwóch stowarzyszeń, których działania związane są z tym 

samym problemem społecznym – niepełnosprawność intelektualna. są to jednostki dać nadzieję 

oraz fundacja im. Brata Alberta działające na terenie Lubina. głównym zadaniem obu placówek, 

podobnie jak naszego beneficjenta, jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek 

rehabilitacyjnych i opiekuńczych. ze względu na wrażliwość wskazanego problemu nie mówimy o 

konkurencji, a jedynie współdziałaniu zmierzającym do integracji społecznej osób upośledzonych.  

w przypadku stowarzyszenia równe szanse pomocą oraz wsparciem obejmowani są również 

rodzice oraz opiekunowie – to przede wszystkim oni – jako rzecznicy wspomagają, ale przede 

wszystkim tworzą to miejsce, które staje się platformą wymiany doświadczeń oraz doradztwa. 

drugą cechą różnicującą jest wsparcie osób niepełnosprawnych fizycznie poszkodowanych na 

skutek wypadków drogowych oraz komunikacyjnych, w wyniku przestępstw oraz osób 

poszkodowanych losowo. 
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corporate design 

 

obraz fundacji 

 

cel główny (komunikacyjny): 

- zwiększenie wskaźnika informacyjności o odbywających się warsztatach terapii zajęciowej przy 

większym wsparciu partnerów oraz potencjalnych pracodawców – stworzenie jasnego przekazu 

komunikacyjnego fundacji. 

cel poboczny: 

- wykorzystanie nowych narzędzi komunikacyjnych z uwzględnieniem corporate identity manual w 

postaci: znak marki (wymiarowaniu znaku, skalowanie znaku marki, wersja podstawowa / wersje 

pochodne, specyfikacja barwy, typografia, obszar ochronny, wykorzystanie znaku na 

zróżnicowanych powierzchniach);  akcydensy wymiarowane (wizytówka / papier firmowy / 

koperta) oraz nowa wersja strony internetowej zaprojektowana w taki sposób, aby zawierała 

najistotniejsze informacje oraz aktualności, które są skierowane do określonej publiczności oraz 

darczyńców. 

znak marki 

 osiągnięty został za pomocą prostej formy znaku wykonanej przy pomocy grafiki wektorowej, 

która umożliwia publikację logo fundacji zarówno w formie elektronicznej jak i do wydruków 

wielko i małoformatowych. logo zostało przygotowane na bazie koła. typografia stanowi 

popularny i darmowy krój pisma Lato zaprojektowany przez Łukasza Dziedzica. w projekcie użyto 

jednolitą typografię na wszystkich przestrzeniach projektowych (znak, akcydensy, strona 

internetowa). wybrany font powinien być również stosowany przez wewnętrznych pracowników 

fundacji na publikacjach, broszurach informacyjnych i promocyjnych. kolorystyka stworzona w 

barwach RGB i CMYK w pełni wymiarowana oraz skalowana.  

więcej informacji na temat obrazu fundacji znajduję się w załączonej księdze znaku. 
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strona internetowa 

nowy projekt strony internetowej w pierwszej fazie obejmował weryfikacje obecnie istniejącej 

wersji z uwzględnieniem problemów funkcjonalności oraz czytelności strony. kolejno, grupa 

projektowa postanowiła zapanować na chaosem komunikacyjnym, który został wytworzy poprzez 

obecność licznych zakładek i zminimalizowane ich do niezbędnych. uwzględniając przede 

wszystkim oczekiwania publiczności do której strona internetowa jest skierowana. efektem prac 

jest 6 makiet stworzonych zarówno na urządzenia desktopowe oraz mobilne; po 3 makiety dla 

każdej wersji. zaproponowane zostały proste rozwiązania nawigujące, przejrzystość  

udostępnianych informacji oraz element zachęcający do wsparcia finansowego fundacji. 

zespół projektowy posłużył się jednolitą typografią oraz kolorystką harmonijnie współgrającą z 

pozostałymi elementami corporate identity. 
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corporate communication  

 

problem z jakim spotkała się fundacja: brak jasno wydzielonej przestrzeni komunikacyjnej, która 

nie pozwoliła na dostrzeżenie potencjału i tym samym wsparcia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz fizycznie i ich opiekunów w codziennym życiu.  niewystarczające podkreślenie 

aktywnej działalności oraz zaangażowania członków fundacji oraz zbyt niska świadomość 

społeczna poruszająca problem wykluczenia społecznego oraz alienacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i fizycznie, w szczególności w małych miastach. 

cel: jednolity plan komunikacji tożsamościowej z uwzględnieniem zasad corporate behaviour, tj. 

delegowanie zadań i kompetencji, oferowanie ukierunkowanej informacji dla współpracowników 

oraz partnerów, ustalenie celów i punktów ciężkości pracy, motywowanie do działań, ocena 

współpracowników oraz partnerów, kontrola i nadzór. w wyniku przeprowadzonej analizy i braku 

wypracowanych form promocji – stworzenie nowych form i narzędzi komunikacji, którymi 

posługuje się fundacja z zakres public relations charakteryzującym się działaniami informacyjnymi 

oraz perswazyjnymi w postaci broszur, newsletterów oraz spotkań informacyjnych oraz 

okolicznościowych.  

oferta komunikacyjna: fundacja będzie mówić o sobie, przedstawiać się i pokazywać dokonania 

(efekty pracy Warsztatów) za pomocą strony internetowej. dodatkowo – podkreślone zostaną 

usługi (proste czynności, np. prace porządkowe) lub towary, które w ramach zajęć Warsztatowych 

opiekunowie oraz podopieczni są w stanie wykonać. komunikacja skierowana zostanie do szkół 

specjalnych, świetlic społecznych, grup spotkań oraz firm i przedsiębiorstw państwowych oraz 

prywatnych. główny punkt ciężkości oparty będzie na jednolitej linii identyfikacyjnej, utożsamianej 

z fundacją.  

publiczność 

jasno i precyzyjnie sformułowana przez fundację - wszyscy, którzy wspierają nas w naszym działaniu 

(osoby prywatne, instytucje, ludzie biznesu), ale i Ci, do których musimy dotrzeć z naszą wiedzą, 

problemami żeby i oni stali się sojusznikami w naszym działaniu. 

naszym zadaniem jest ukierunkowanie rozwiązań projektowych w stronę: 

- rodziców i opiekunów uczestników warsztatów terapii zajęciowej – wewnętrzny plan 

komunikacyjny; 
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- partnerów (osoby prywatne, instytucje, ludzie biznesu - np. Ecoren oraz Fundacja Polska Miedź 

KGHM). 

temat komunikacji 

cel: włączenie społeczne, możliwie największe pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i ich rodzin oraz partnerów – uwzględnienie profesjonalizmu oraz zaangażowania 

osób wspierających działalność fundacji.  

metoda: za pomocą zaprojektowanej księgi znaku oraz przeprojektowanej strony internetowej 

fundacja będzie mogła zarządzać swoim wizerunkiem oraz komunikacją zarówno wśród osób 

wewnętrznie związanych z fundacją oraz podmiotów partnerskich. 

estetyka komunikacji 

jaka? przejrzysta, zrozumiała, bez zbędnego przesytu. dodatkowo - informacyjna, mobilizująca, 

zachęcająca, motywująca, aktywizująca. 

main idea 

RÓWNE SZANSE – główne hasło strategii komunikacyjnej na bazie której pracuje również 

zaprojektowana linia identyfikacyjna. 


