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LIST OTWARTY  

DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH  

IZB GOSPODARCZYCH  

FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO  

WYSŁANE MAILEM 

Szanowni Państwo, 

Wszyscy z niepokojem patrzymy w przyszłość w dobie pandemii COVID-19. Obawiamy się o naszych 

bliskich i szeroko pojętą gospodarkę. Nie możemy się jednak poddać pesymistycznym wizjom i popaść          

w bezczynność. Musimy działać odpowiedzialnie. Musimy odważnie zadać sobie pytanie co dalej, co mogę 

zrobić tu i teraz, żeby w czasie gdy sytuacja się ustabilizuje zaistnieć na rynku, pozyskać nowych klientów      

i zapewnić firmie perspektywy rozwoju. 

Przedsiębiorcy jako odpowiedzialni gospodarze swoich biznesów mają świadomość tego, że pewne 

działania w firmie ze względu na dobrą koniunkturę schodzą na dalszy plan nie dla tego, że są mniej istotne, 

ale głównie dla tego, że nie ma na to czasu, bo są inne pilne zadania do wykonania. 

Aktualnie ze względów bezpieczeństwa jesteśmy zachęcani do pracy zdalnej. Idealną aktywnością, która 

może nam pozwolić efektywnie i proaktywnie zmierzyć się z obecną sytuacją oraz przygotować nasze 

przedsiębiorstwa na działalność po zakończeniu alertu w związku z pandemią COVID-19 jest dopracowanie 

materiałów, które wizerunkowo podnoszą rangę naszych firm i instytucji. Są to: 

- aktualne i dobrze napisane teksty na naszych stronach internetowych; 

- foldery, katalogi produktów, instrukcje obsługi; 

- szablony sprawozdań finansowych, opracowań i raportów wychodzących z firmy; 

- materiały promocyjne i reklamowe.       

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, które zrzesza zawodowych, wysoko wykwalifikowanych tłumaczy 

różnych języków z naszego regionu i nie tylko, chętnie wesprze przedsiębiorców z województwa lubelskiego 

w przekładzie wyżej wymienionych materiałów na języki obce.   

Działanie to jest rekomendowane z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, nie wymaga 

bezpośredniego kontaktu. Wszystkie materiały i informacje mogą być przesyłane drogą mailową a po drugie 

mamy okazję wykazać się solidarnością wobec tłumaczy z naszego regionu, którzy także są 

przedsiębiorcami i potrzebują wsparcia, żeby przetrwać ten trudny okres.   

Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej 

Stowarzyszenia: lst-lublin.org.pl lub z biurem Stowarzyszenia pod adresem: lst@lst-lublin.org.pl  

Z najwyższymi wyrazami szacunku, 

Irmina Daniłowska 

Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy   
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