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Formularz zgłoszeniowy dla Kandydatów na
franczyzobiorców społecznych
Szanowni Państwo, 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie projektem pt. "Model usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym". Cieszymy się, ze chcą 
Państwo podjąć się wyzwania utworzenia razem z nami  innowacji społecznej i stworzenia pierwszej 
w Polsce franczyzy społecznej, która będzie zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami i/lub 
chorujące psychicznie w franczyzowych Pubach Spółdzielczych. 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i przesłanie go do nas do 20 czerwca 2019. 

Uwaga! Nie ma możliwości zapisania wersji roboczej formularza, dlatego sugerujemy wcześniejsze 
zapoznanie się ze wzorem formularza dostępnym na stronie www.franczyzaspoleczna.com,  

Przesłanie do nas formularza nie oznacza zamknięcia procesu doboru kandydatów na 
franczyzobiorców społecznych. Jest to jednak pierwszy i jeden z najważniejszych kroków w 
prowadzonej przez nas rekrutacji.

Zapraszamy  do śledzenia strony internetowej www.franczyzaspoleczna.com,  na której będziemy 
publikować najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy także do kontaktu na adres email: 
kontakt@franczyzaspoleczna.com

Projekt  Model usług asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu 
gastronomicznym” realizowanego  w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny: 9V Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, nr wniosku: POWER.02.09.00-00-0055/18) 

*Wymagane

1. Adres e-mail *

CZEŚĆ 1: DANE KANDYDATA NA FRANCZYZOBIORCĘ
SPOŁECZNEGO
Chcemy jak najlepiej poznać organizacje, które podejmą się wyzwania tworzenia z nami pierwszej w 
Polsce sieci franczyzy społecznej.  Dlatego też prosimy o wypełnienie pierwszej części, w której 
prosimy o wpisanie danych podmiotu ekonomii społecznej, który zgłasza się do projektu.

2. 1. NAZWA PODMIOTU *

3. 2. ADRES SIEDZIBY *

https://www.google.com/url?q=http://www.franczyzaspoleczna.com&sa=D&ust=1558363493933000&usg=AFQjCNG-3XxyHpcEQrDlv_hiX2bXkkfO9A
https://www.google.com/url?q=http://www.franczyzaspoleczna.com&sa=D&ust=1558363493933000&usg=AFQjCNG-3XxyHpcEQrDlv_hiX2bXkkfO9A
mailto:kontakt@franczyzaspoleczna.com
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4. 3. E-MAIL, TELEFON KONTAKTOWY *

5. 4. NUMER KRS *

6. 5. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI ZGODNIE Z KRS (imię i
nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail) *
 

 

 

 

 

7. 6. DANE OSOBY DO KONTAKTU W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI (imię i
nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, email) *
 

 

 

 

 

8. 7. Jaką formę prawną ma reprezentowany
przez Państwo podmiot: *

9. 8. Jaka jest misja i cele działalności Państwa podmiotu? *
Prosimy o opisanie Państwa misji i celów działania, najważniejszych z punktu widzenia Państwa
organizacji.
 

 

 

 

 

10. 9. Kiedy powstał Państwa podmiot? *
 
Przykład: 15 grudnia 2012

11. 10. Jakie działania realizuje Państwa podmiot? *
Prosimy o wymienienie i krótki opis Państwa flagowych projektów i kluczowych działań.
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12. 11. Kadra organizacji. *
Prosimy o informacje: Jaką kadrą Państwo dysponujecie? Jak duży jest Państwa zespół? Na
jakich stanowiskach i w jakim wymiarze czasu pracy (etatu) pracują członkowie zespołu?
 

 

 

 

 

13. 12. Czy w Państwa kadrze są zatrudnione
kobiety? Na jakich stanowiskach? *

14. 13. Czy w Państwa kadrze są zatrudnione
osoby z niepełnospranościami i/lub
chorujące psychicznie? Jeżeli tak, to na
jakich stanowiskach? *

15. 14. Współpraca z innymi podmiotami. *
Prosimy o wymienienie podmiotów i instytucji, z którymi Państwo współpracują. Prosimy również
o krótki opis, na czym polega Państwa współpraca z tymi podmiotami.
 

 

 

 

 

16. 15. Dane podmiotów współpracujących z kandydatem na franczyzobiorcę społecznego. *
Prosimy o podanie osób do kontaktu z instytucji i podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie
oraz ich danych (imię i nazwisko, stanowisko, email, telefon) w celu ewentualnych rekomendacji
dla Państwa orgnizacji.
 

 

 

 

 

CZEŚĆ 2: FINANSE KANDYDATA NA FRANCZYZOBIORCĘ
SPOŁECZNEGO
W tej części prosimy o informacje dotyczące: źródeł finansowania Państwa działań, prowadzonej 
przez Państwo działalności gospodarczej, jej opisu lub też przyczyn jej nieprowadzenia. Odpowiedzi 
na pytania w tej części są dla nas ważne, ponieważ już na etapie rekrutacji podmiotów – kandydatów 
na franczyzobiorców będziemy analizować Państwa gotowość  i zasoby do podjęcia się prowadzenia 
zupełnie nowej działalności ekonomicznej - Pubu Spółdzielczego.
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17. 16. Jakie są główne źródła finansowania Państwa działań? *
Prosimy o wymienienie źródeł finansowania działań ze wskazaniem wysokości środków i
przeznaczenia środków.
 

 

 

 

 

18. 17. Dotacje na zakładanie i/lub prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego *
Prosimy o informacje zzy korzystali Państwo z dotacji na zakładanie i/lub prowadzenie
przedsiębiorstwa społecznego? Jakiej wysokości to były środki? Kto i kiedy ich Państwu udzielił?
 

 

 

 

 

19. 18. Czy prowadzą Państwo działalność statutową odpłatną?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

20. 19. Czy prowadzą Państwo działalność gospodarczą? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

21. 20. Jeżeli prowadzą Państwo statutową odpłatną i/lub działalność gospodarczą, to jaka to
jest działalność? Jakie mają Państwo usługi?
Prosimy o opisanie prowadzonej działalności ekonomicznej (statutowej odpłatnej i/lub
gospodarczej, czego ona dotyczy, czy przynosi ona dochody dla organizacji?
 

 

 

 

 

22. 21. Czy w Państwa zespole jest osoba, której głównym zadaniem jest zarządzanie Państwa
działalnością ekonomiczną? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 
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23. 22. Jeżeli nie prowadzą Państwo działalności gospodarczej, to czy są Państwo gotowi na
rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Państwa podmiot w ciągu najbliższych 24
miesięcy?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 

24. 23. Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi na pytanie powyżej: dlaczego są/nie są Państwo
gotowi na podjęcie się prowadzenia działalności gospodarczej?
 

 

 

 

 

25. 25. Czy mają Państwo doświadczenie w prowadzeniu lokali gastronomicznych, w tym
pubów? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 

26. 26. Jeżeli tak, to jakie jest to doświadczenie?
Prosimy o opisanie, jakie doświadczenie mają Państwo w prowadzeniu lokalu gastronomicznego,
w tym pubu.
 

 

 

 

 

Część 3: Wspieranie osób z niepełnosprawnościami i/lub
chorujących psychicznie
Bardzo prosimy o wszystkie informacje, które mogą nam pomóc w wyborze Państwa podmiotu. 
Jednym z kluczowych dla nas elementów jest fakt Państwa doświadczenia w pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami , w tym umysłowymi i/lub chorującymi psychicznie.

27. 27. Czy Państwa podmiot zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób z
niepełnosprawnościami i/lub chorujących psychicznie? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 
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28. 28. Czy dysponują Państwo kadrą
terapeutyczną dla osób, którym udzielają
Państwo wsparcia? Ile to jest etatów? *

29. 29. Jeżeli zajmują się Państwo aktywizacją społeczną i zawodową osób z
niepełnosprawnościami i chorujących psychicznie to czy świadczą Państwo dla nich
usługi asystenckie niezbędne do aktywnego funkcjonowania?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 

30. 30. Jeżeli zajmują się Państwo aktywizacją
społeczną i zawodową osób z
niepełnosprawnościami i/lub chorujących
psychicznie, to ile osób Państwo wspierają?

31. 31. W jaki sposób prowadzą Państwo aktywizację zawodową i społeczną osób z
niepełnosprawnościami i /lub chorującymi psychicznie?
 

 

 

 

 

Część 4: MOTYWACJA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
W tej części prosimy o podanie informacji dotyczących Państwa chęci wzięcia udziału w tym 
wyjątkowym, ale i wymagającym przedsięwzięciu. Jeżeli uważają Państwo, że zabrakło miejsca na 
ważną informację z punktu widzenia Waszej organizacji, to również jest tu na to przestrzeń. 

32. 32. Dlaczego chcą Państwo wziąć udział w projekcie i otworzyć Pub Spółdzielczy w
ramach franczyzy społecznej? *
 

 

 

 

 

33. 33. Co postrzegają Państwo jako największą wartość w prowadzeniu pubu w formule
przedsiębiorstwa społecznego? *
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34. 34. Co według Państwa jest największym wyzwaniem w prowadzeniu pubu w formule
przedsiębiorstwa społecznego? *
 

 

 

 

 

35. 35. Jaki mają Państwo pomysł na prowadzenie Pubu Spółdzielczego w ramach franczyzy
społecznej? (w jakim czasie, kto by tam pracował, jakie mieliby stanowiska pracy, jakie
usługi mieliby Państwo w lokalu, gdzie itp)? *
Tu prosimy o napisanie, jak Państwo wyobrażają sobie prowadzenie Pubu Spółdzielczego,
prosimy o napisanie wszelkich szczegółów, które według Was mogą być ważne.
 

 

 

 

 

36. 36. Czy dysponują Państwo odpowiednimi zasobami do prowadzenia Pubu Spółdzielczego
w ramach franczyzy społecznej? Jakie to są zasoby? *
W odniesieniu do pytania powyżej, prosimy o realne określenie Państwa zasobów do
prowadzenia Pubu Spółdzielczego (w tym finansowe, osobowe, lokalowe, inne). Co już Państwo
mają? Jakie mają Państwo możliwości np. na pozyskanie lokalu pod działalność gospodarczą?
 

 

 

 

 

37. 37. Czego pozostali franczyzobiorcy społeczni mogą się nauczyć od Państwa? *
Jakie umiejętności, doświadczenie (w tym pracy z osobami z niepełnosprawnościami), które
Państwo posiadają mogą być przydatne także dla innych franczyzobiorców?
 

 

 

 

 

38. 38. Dodatkowe informacje *
W tym miejscu możecie wpisać wszelkie kwestie, które są ważne z Państwa punktu widzenia, a
nie było miejsca w formularzu, aby się nimi z nami podzielić.
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Technologia

OŚWIADCZENIA

39. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z §7 Regulaminu Rekrutacji
Franczyzobiorców Społecznych dostępnym na stronie www.franczyzaspoleczna.com
dotyczącym OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
że administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym do
projektu "Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w
lokalu gastronomicznym" jest Spółdzielnia Socjalna Dalba, a dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania rekrutacji, w tym komunikacji z uczestnikami
projektu, a także że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich
poprawiania, jak również że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest
warunkiem uczestnictwa w projekcie. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 tak

 nie

40. Wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
przez Spółdzielnię Socjalną Dalba i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
będącymi Organizatorem projektu pt. Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i
chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym" , dla celów promocyjnych i
informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji wyżej
wymienionego projektu, w szczególności poprzez wykorzystanie tego wizerunku we
wszelkich materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora projektu
lub z jego udziałem, w tym w materiałach publikowanych na stronie internetowej
Organizatora. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

Dziękujemy za uzupełnienie formularza!

Kopie Twoich odpowiedzi zostaną przesłane e-mailem na podany adres

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=http://www.franczyzaspoleczna.com&sa=D&ust=1558363493949000&usg=AFQjCNFhQvmQC0ByM5HfXL_sHMlOWGXagA

