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BByy::  AAlliicciiaa  BBrroowwnn,,  PPrreessiiddeenntt,,    

KK  &&  AA  BBrroowwnn  PPrrooffeessssiioonnaall  SSeerrvviicceess,,  

DDeerryyll  HHuunntt,,  PPhh..DD..,,  CCoonnssuullttaanntt  

  
  

  TThhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  KK  &&  AA  BBrroowwnn  PPrrooffeessssiioonnaall  SSeerrvviicceess  

CCoorrppoorraattiioonn,,  aa  FFlloorriiddaa  aanndd  GGeeoorrggiiaa  CCoorrppoorraattiioonn,,  pprrooppoossee  ttoo  bbuuiilldd  aa  

hhoouussiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  CCoorrddeellee,,  GGeeoorrggiiaa  oonn  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4433  aaccrreess  

llooccaatteedd  ooffff  ooff  OOlldd  HHiigghhwwaayy  4411,,  ssoouutthh  ooff  tthhee  FFaarrmmeerr’’ss  mmaarrkkeett,,  nnoorrtthh  ooff  

GGuumm  CCrreeeekk..    TThhee  hhoouussiinngg  wwiillll  ttaarrggeett  ppeeooppllee  wwiitthh  mmooddeerraattee  mmeeaannss  wwiitthh  

tthhee  ggooaall  ooff  bbuuiillddiinngg  aann  iinncclluussiivvee  ccoommmmuunniittyy..    IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  pprroojjeecctt,,  KK  &&  AA  BBrroowwnn  PPrrooffeessssiioonnaall  SSeerrvviicceess  hhaass  rreettaaiinneedd  tthhee  

sseerrvviicceess  ooff  ccoonnssuullttaanntt  DDeerryyll    HHuunntt,,  PPhh..DD..  ttoo  ccoommpplleettee  aa  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy..    

TThhiiss  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy  wwiillll  llooookk  aatt  tthhee  kkeeyy  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  

pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt..  
 
 

AAffffoorrddaabbllee  HHoouussiinngg  
 

  TThhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  aaffffoorrddaabbllee  hhoouussiinngg  ttoo  

sseerrvvee  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  CCoorrddeellee  aanndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass..      

AA  ssttuuddyy  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  sseevveerraall  tthhiinnggss::  11))  ttyyppee  ooff  hhoouussiinngg::  rreennttaall,,  eellddeerrllyy,,  

ccoonnddooss,,  ttoowwnnhhoouusseess,,  ssiinnggllee  ffaammiillyy,,  mmuullttiiffaammiillyy  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthheessee;;  22))    tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  uunniittss;;  33))  ccoossttss  ffoorr  ppuurrcchhaassee;;  44))  ccoossttss  ttoo  bbuuiilldd;;  55))  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddss,,  

ii..ee..,,  ddrraaiinnaaggee,,  sseewweerr  lliinneess,,  hhiigghhwwaayyss;;  66))    zzoonniinngg  oorrddiinnaannccee;;    aanndd  77))  ffiinnaanncciinngg..      

BBuuyy--iinn  iiss  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  kkeeyy  eelleemmeennttss  ooff  CCoorrddeellee::  cciittyy  ooffffiicciiaallss,,  bbuussiinneessss  ppeerrssoonnss,,  

sskkiillll  ccrraaffttssmmeenn,,  aanndd  rreessiiddeennttss  wwhhoo  lliivvee  iinn  tthhee  MMiiddddllee  GGeeoorrggiiaa  aarreeaa  wwhhoo  mmaayy  bbee  

ppootteennttiiaall  ccuussttoommeerrss..    IInn  ssuummmmaarryy,,  wwee  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  tthhaatt  wwiillll  sstteemm  ffrroomm  aa  

vviissiioonn  tthhaatt  gguuiiddeess  tthhee  oovveerraallll  ccoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinngg  aapppprrooaacchh..    
  

TThhee  VViissiioonn  
  

  TThhee  KK  &&  AA  BBrroowwnn  oorrggaanniizzaattiioonn  eennvviissiioonnss  aa  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  aaffffoorrddaabbllee  

hhoouussiinngg  ddeevveellooppmmeenntt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ppeeooppllee  ooff  aallll  aaggeess,,  aanndd  pprroovviiddeess  lliinnkkaaggee  

bbeettwweeeenn  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  rreessiiddeennttss..    WWiitthh  tthheessee  ggrroouuppss  lliivviinngg  aanndd  

wwoorrkkiinngg  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy,,  wwee  hhooppee  ttoo  ccrreeaattee  aa  hheellppiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhheerree  



ppeeooppllee  wwiillll  hheellpp  eeaacchh  ootthheerr  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  sskkiillllss,,  eexxppeerriieenncceess,,  aanndd  

aabbiilliittiieess  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhee  ccoommmmuunniittyy  tthhrriivveess..      
 

CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  
 
  AA  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  iiss  tthhee  kkeeyy  ttoo  bbrriiddggiinngg  tthhee  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  tthhee  

rreessiiddeennttss..  TThhiiss  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  ssppeeaakkss  ttoo  tthhee  eexxppeecctteedd  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn    

KK  &&  AA  BBrroowwnn  aanndd  tthhee  CCiittyy  ooff  CCoorrddeellee..  IItt  iiss  eennvviissiioonneedd  tthhaatt  tthhee  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  

wwiillll  bbee  aa  ppllaaccee  ooff  ffeelllloowwsshhiipp  wwhheerree  rreessiiddeennttss  ooff  aallll  aaggeess  ccaann  bbeenneeffiitt  aanndd  sshhaarree  iinn  

tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  sskkiillllss,,  eexxppeerriieenncceess,,  aanndd  aabbiilliittiieess..  TThhee  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  iinn  

ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  eellddeerrllyy  aanndd  rreettiirreedd  ppeerrssoonnss,,  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  

pprrooggrraammss  aanndd  ccllaasssseess  iinniittiiaatteedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  ccoommppuutteerr  

ttrraaiinniinngg,,  sseewwiinngg  aanndd  ccooookkiinngg  ccllaasssseess,,  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  ootthheerr  

sskkiillll  aarreeaass..  TThhee  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  wwiillll  aaccccoommmmooddaattee  oonn--ssiittee  

aaccttiivviittiieess  aanndd  pprrooggrraammss,,  iinncclluuddiinngg  aa  kkiittcchheenn,,  mmeeeettiinngg//ccllaassssrroooommss,,  aanndd  aa  

ccoommmmuunniittyy  ggaatthheerriinngg  aarreeaa..    

  

  IInncclluussiivvee  ccoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  ddeevveellooppeedd  bbyy  ooffffeerriinngg  aa  

sseerriieess  ooff  wwoorrkksshhooppss  oonn  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn,,  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  MMaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  

DDiivveerrssiittyy  ttrraaiinniinngg..  

  

CCoommmmuunniittyy  PPrroojjeecctt  
  

  TToo  jjuummpp  ssttaarrtt  tthhee  CCoommmmuunniittyy  BBuuiillddiinngg  wwoorrkk  ooff  tthhee  CCeenntteerr,,  KK  &&  AA  BBrroowwnn  

PPrrooffeessssiioonnaall  SSeerrvviicceess  iiss  eennggaaggeedd  iinn  aa  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  pprroojjeecctt  ttoo  iinnttrroodduuccee  TThhee  

EElllliissoonn  MMooddeell  ttoo  CCoorrddeellee..  TThhee  EElllliissoonn  MMooddeell  iiss  aann  aapppprrooaacchh  ttoo  iinncclluussiivvee  

ccoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinngg,,  wwhheerree  ppeeooppllee  lleeaarrnn  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  iinn  aa  ssppiirriitt  ooff  uunniittyy  ttoo  

aacchhiieevvee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ggooaallss..  AAss  tthheeyy  wwoorrkk  ttooggeetthheerr,,  ppeeooppllee  eemmbbrraaccee  

aa  wwaayy  ooff  lliiffee  tthhaatt  ddeemmoonnssttrraatteess  aa  ccaarriinngg,,  sshhaarriinngg,,  aanndd  lloovviinngg  aattttiittuuddee,,  aanndd  tthheeyy  

ttrruusstt,,  hhoonnoorr,,  aanndd  rreessppeecctt  eeaacchh  ootthheerr..    TThhee  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  pprroojjeecctt  mmaakkeess  uussee  

ooff  tthhee  yyoouunnggeerr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  sseerrvviiccee--oorriieenntteedd  ttoo  aaiidd  aa  sseelleecctt  nnuummbbeerr  

ooff  sseenniioorr  cciittiizzeennss  iinn  bbeeaauuttiiffyyiinngg  tthheeiirr  hhoommeess..  TThhiiss  EElllliissoonn  MMooddeell  pprroojjeecctt  wwiillll  

iinnvvoollvvee  llooccaall  bbuussiinneessssmmeenn,,  aass  wweellll  aass  sskkiillll  ccrraaffttssmmeenn  wwhhoo  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  vvoolluunntteeeerr  

tthheeiirr  ttiimmee  uuppggrraaddee  tthhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  eellddeerrllyy  ppeerrssoonnss..  KK  &&  AA  BBrroowwnn  hhaass  bbeeeenn  

wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  ggrroouupp  iinn  CCoorrddeellee  ffoorr  yyeeaarrss  uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  

ooff  MMrrss..  OOzzzziiee  RRiittcchheeyy,,  wwhhoo  wwaass  bboorrnn  iinn  CCoorrddeellee,,  bbuutt  nnooww  lliivveess  iinn  MMiiaammii..    KK  &&  AA  

BBrroowwnn  wwiillll  eexxppaanndd  tthhiiss  wwoorrkk  ttoo  iinncclluuddee  ootthheerrss  wwhhoo  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  lleeaarrnn  ccoommmmuunniittyy  

bbuuiillddiinngg  tthhee  IICCBB  ((IInncclluussiivvee  CCoommmmuunniittyy  BBuuiillddiinngg))  wwaayy..  

    

AAnn  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeecctt  
 
  TThhiiss  pprroojjeecctt  rreeqquuiirreess  aa  ddiissttiinncctt  mmeetthhoodd  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

aacchhiieevvee  aa  ssuucccceessssffuull  pprroojjeecctt,,  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  bbuuyy--iinn  aarree  rreeqquuiirreedd  aammoonngg  aallll  



ppaarrttiieess..  AAss  iinnddiiccaatteedd  aabboovvee,,  tthhiiss  pprroojjeecctt  wwiillll  uussee  TThhee  EElllliissoonn  MMooddeell  aapppprrooaacchh  

wwhheerree  aallll  hhaavviinngg  aa  hhaanndd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  ttaauugghhtt  sshhaarree  tthhee  vvaalluueess  aanndd  

mmeetthhooddss  ooff  uunniittyy  aanndd  rreessppeecctt  ttoowwaarrdd  aa  ccoommmmoonn  ggooaall..    
 

TThhee  PPrroocceessss  ooff  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt::  FFrroomm  tthhee    

IInnddiivviidduuaall  ttoo  tthhee  CCoommmmuunniittyy  
 
  EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ccaann  bbee  vviieewweedd  ffrroomm  aann  oouuttwwaarrdd  aanndd  aann  iinnwwaarrdd  

sseennssee..    EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  oouuttwwaarrdd  sseennssee  ppllaacceess  eemmpphhaassiizzeess  tthhee  

pprroodduuccttiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ttaannggiibbllee  oorr  pphhyyssiiccaall  ggooooddss  aanndd  

sseerrvviicceess..  EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aallssoo  hhaass  aann  iinnwwaarrdd  ddiimmeennssiioonn..  EEccoonnoommiicc  

ddeevveellooppmmeenntt  ccaann  aallssoo  bbee  vviieewweedd  ffrroomm  tthhee  iinnwwaarrdd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ppeerrssoonn  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  TThhee  EElllliissoonn  MMooddeell..    LLiikkee  oouuttwwaarrdd  eeccoonnoommiicc  

ddeevveellooppmmeenntt,,  iinnwwaarrdd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  aabboouutt  tthhee  pprroodduuccttiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  

aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess..  

    

  TToo  bbee  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeevveellooppeedd  iinnwwaarrddllyy  iiss  ttoo  pprroodduuccee  ffrruuiitt  tthhaatt  iiss  

rreepprreesseenntteedd  iinn  oonnee’’ss  bbeehhaavviioorr  ((ii..ee..  sshhaarriinngg  ooff  rreessoouurrcceess,,  ffaaiirr  aanndd  hhoonneesstt  iinn  

rreellaattiioonnsshhiippss))..    TThhiiss  iiss  aa  ttwwoo  ppaarrtt  wwoorrkk::  11))  cchhaarraacctteerr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  22))  ffrruuiitt  

pprroodduuccttiioonn..    CChhaarraacctteerr  ddeevveellooppmmeenntt  rreeqquuiirreess  aa  mmeennttoorr  ttoo  iinnssttiillll  tthhee  vvaalluueess  ooff  TThhee  

EElllliissoonn  MMooddeell..    TThhee  ffrruuiitt  tthhaatt  iiss  pprroodduucceedd  vveerriiffiieess  tthhaatt  tthhee  cchhaarraacctteerr  ddeevveellooppmmeenntt  

iiss  aacchhiieevveedd..    IInn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffrruuiitt,,  tthhee  ppeerrssoonn  hhaarrvveessttss  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  

tthhaatt  aarree  sshhaarreedd  ((ddiissttrriibbuutteedd))  wwiitthh  ootthheerrss..    TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  ccuullttiivvaattee  tthheessee  ssaammee  

cchhaarraacctteerr  ttrraaiittss  iinn  ootthheerrss..  TThhiiss  ttaakkeess  ppllaaccee  wwhheenn  tthhee  rreecceeiivveerr  ccoonnttiinnuueess  tthhiiss  

pprroocceessss  ooff  pprroodduuccttiioonn  bbyy  sshhaarriinngg  wwiitthh  ootthheerrss  aass  iitt  wwaass  sshhaarreedd  hhiimm  oorr  hheerr  bbyy  tthhee  

mmeennttoorr..      

  

  

  
 


