Szanowni Państwo
serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w niezwykle ciekawym

i rozwojowym

projekcie jakim jest
Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER.
Stowarzyszenie to jest odpowiedzią na zapotrzebowania, jakie w dzisiejszym świecie stawia
rynek nieruchomości, dlatego też swoje zaproszenie kieruję przede wszystkim do osób
związanych z dostawami usług, administrowaniem i zarządzaniem, właścicieli lokali
mieszkalnych i usługowych, konserwatorów technicznych zasobów, członków wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców gminnych zasobów mieszkalnych, TBS oraz
ubezpieczycieli i bankowców.
W tworzenie Stowarzyszenia czynnie zaangażowani są specjaliści i praktycy na co dzień
związani z rynkiem nieruchomości.
Wspólne działanie i transfer wiedzy to podstawa społeczeństwa obywatelskiego.
Przynależność do naszego stowarzyszenia daje możliwość wyrażenia oczekiwań i potrzeb na
szerokim forum uczestników rynku nieruchomości. Stowarzyszenie jest skutecznym
sposobem na przedstawienie problemów i propozycji zmian istniejącego stanu wobec
organów samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych. Wspólne działanie w ramach
Stowarzyszenia to ogromne korzyści dla osób stowarzyszonych jak bezpłatne wsparcie
prawne i biznesowe, bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, pomoc w
uzyskiwaniu dostępu do wzorów dokumentów (protokołów, instrukcji czy regulaminów)
niezbędnych w codziennej pracy administratorów czy zarządców. Członek stowarzyszenia
zawsze może liczyć na merytoryczne wsparcie w wykonywaniu zawodu związanego z
rynkiem nieruchomości, wyjaśnimy zasady funkcjonowania administracji, rozliczania
kosztów, prowadzenia dokumentacji budynków, inwentaryzacji obiektowej i wiele innych.
Stowarzyszenie będzie wspierało wszelkie inicjatywy związane z publikacjami dotyczącymi
procedur zarządzania, algorytmów zawodowych oraz wyznaczania najwyższych standardów
zawodowych.

W stowarzyszeniu będą działały stałe komisje specjalistyczne ds. legislacji
i interpretacji
przepisów prawa, edukacji zawodowej, publikacji i mediów
publicznych i inne.
Przynależność do naszego stowarzyszenia daje każdemu sposobność zaistnienia
w środowisku ludzi ceniących sobie zasady przestrzegania etyki i prawa . Rozwój zawodowy
każdego z nas możliwy jest tylko w działaniu grupowym, we wzajemnej wymianie wiedzy
i doświadczenia gdyż prawdziwą wiedzą jest wiedza ogółu.

Poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik informatycznych możliwe będzie
prowadzenie działalności na terenie całego kraju. Członkowie będą mogli uczestniczyć
w życiu stowarzyszenia w bezpośrednich kontaktach w siedzibie stowarzyszenia lub
kontaktując się poprzez mailing, skypa lub inne ogólnodostępne komunikatory.
Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia, proszę o przesłanie
wypełnionej ankiety osobowej oraz deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: poczta@instytut-transfer.pl

Więcej informacji dotyczących Stowarzyszenia znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.instytut-transfer.pl
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