
 

 

 
projekt realizowany w ramach działania 2.9. POWER  

pt. „Model franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem” 

Termin realizacji do 28.02.2022 r.  



 

 

 

Franczyza Społeczna Kropka  
prowadzona przez 3 założycieli -   

Fundację Pro Omnis, Wyższą Szkołę Gospodarki, 4ES Non Profit Sp. z o.o. – 

zaprasza do współpracy  
Podmioty Ekonomii Społecznej  

współpracujące z  
PODKARPACKIM REGIONALNYM OŚRODEKIEM  

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 



 

 

 

Franczyza Społeczna Kropka 
oferuje Podmiotom Ekonomii Społecznej różne formy współpracy, w ramach których: 

1. Pomoże zrozumieć czym jest franczyza oraz franczyza społeczna – dla każdego PES 

2. Odkryje tajniki prowadzenia działalności gospodarczej w usługach opiekuńczych oraz 
gastronomicznych – dla PES, które przystąpią do projektu 

3. Doradzi jak podjąć decyzję o kierunku rozwoju – czy franczyza społeczna jest dla 
mnie? – dla PES, które przystąpią do projektu 

4. Ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w różnych obszarach usług 
opiekuńczych i gastronomicznych w ramach Sieci Franczyzy Społecznej – dla PES, 
które zdecydują się przystąpić do Sieci Franczyzy Społecznej Kropka 



Zapraszamy na webinar w uzgodnionym dogodnym terminie 
 

Franczyza Społeczna Kropka – jak może pomóc w osiągnięciu celów biznesowych i społecznych? 

BLOK 1  10:00 - 10:10   Jak franczyza społeczna może pomóc PES? 
 
BLOK 2  10:10 - 10:20   Dlaczego Franczyza Społeczna Kropka? 
 
BLOK 3  10:20 - 10:30   Czy Franczyza Społeczna Kropka jest odpowiednia dla Ciebie? 
 
 10:30 - 10:45   Pytania i odpowiedzi 



Zapraszamy na dwudniowe szkolenie online 
 

Jeszcze 4 edycje w 2021 roku:  
kwiecień 14-15, maj 19-20, czerwiec 16-17, wrzesień 15-16 

 
Usługa opiekuńcza i usługa gastronomiczna we franczyzie społecznej Kropka 

DZIEŃ 1   8:30 - 17:00   Usługi opiekuńcze 
 
DZIEŃ 2   8:30 - 17:00   Usługi gastronomiczne 

http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/65-szkolenia 

http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/65-szkolenia
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http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/65-szkolenia


Ponadto zapraszamy do zapoznania się z Franczyzę Społeczną Kropka 
 

1. Odwiedź stronę www.franczyzaspoleczna.byd.pl 
 

2. Pobierz i przeczytaj folder informacyjny o Franczyzie Społecznej Kropka 
 

3. Obserwuj profil na Facebooku:  kropka@franczyzaspoleczna  - https://www.facebook.com/franczyzaspoleczna/ 
 

 
 

http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/
http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/userfiles/files/folder_kropka.pdf
https://www.facebook.com/franczyzaspoleczna/
https://www.facebook.com/franczyzaspoleczna/


 zacznij działalność gospodarczą z Kropką 

 rozwijaj działalność gospodarczą z Kropką 

 zarabiaj z Kropką i osiągaj cele społeczne 

 buduj nową jakość usług opiekuńczych  

i gastronomicznych z Kropką  

 rozwijaj Podmiot Ekonomii Społecznej z Kropką 



 
ela.reda@4es.com.pl 

Elżbieta Reda 
4ES Non Profit Sp. z o.o. 

tel. 697 483 985 
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