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Formularz zgłoszenia udziału w II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej” 

 

Imię i nazwisko  

telefon  e-mail  

Funkcja  

w organizacji 

 

 

Nazwa organizacji  

Data powstania 

organizacji 
 

Adres organizacji 

(w tym 

województwo) 

 

Prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

 □  tak                                □  nie                                 □  planujemy uruchomienie      

 

  

Inna działalność  

w zakresie ekonomii 

społecznej  

□  odpłatna działalność pożytku publicznego                    □   zadania zlecone      

 

□ inne, 

jakie?.......................................................................................................... 

Telefon organizacji   faks  kom.  

e-mail  www  

 

Lokalizacja 

siedziby 

organizacji:  

  □ miejscowość poniżej 20 tyś. mieszkańców 

  □ miejscowość 20 – 60 tyś. mieszkańców 

  □ miejscowość 61 – 120 tyś. mieszkańców 

  □ miejscowość powyżej 120 tyś. mieszkańców 

 

Poniżej znajduje się zestaw pytań uzupełniających. Udzielone przez Pana/Panią 

odpowiedzi pozwolą nam na wytypowanie osób, które zostaną zaproszone na rozmowę 

kwalifikującą do udziału w II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej”. 

 

1. Proszę krótko opisać doświadczenie organizacji (obszar działania, 

realizowane projekty, podejmowane inicjatywy, współpraca z innymi 

instytucjami). Maksymalnie 15 linijek. 

 

 

 

 

 

2. Dlaczego Pana/Pani organizacja ma potrzebę podjęcia działalności 

gospodarczej?  Maksymalnie 10 linijek. 
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3. Czy ma Pan/Pani pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej w 

organizacji, ew jaki? Maksymalnie 10 linijek. 

 

 

 

 

 

4. Jakie zadania realizuje Pan/Pani w swojej organizacji? Maksymalnie 10 linijek. 

 

 

 

 

5. Jaka miałaby być Pana/Pani rola w prowadzeniu działalności gospodarczej 

przez organizację? Maksymalnie 10 linijek. 

 

 

 

 

6. Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec Szkoły Ekonomii Społecznej? Jakiej 

wiedzy i umiejętności szczególnie Pan/Pani poszukuje? Maksymalnie 5 linijek. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 

133 poz. 883. Administratorem danych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.     

□ TAK                           □ NIE  

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. nr144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o realizowanych programach Fundacji.                             

 □ TAK                           □ NIE                                                                                                                                                              

 

     

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym                       

i faktycznym. 

 
Akceptuję udział przedstawiciela  
organizacji w II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej”     
 
 
 
 
…………………………………………………………..     …………………………………………………. 
Pieczęć i podpis osoby zarządzającej     podpis uczestnika   
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Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go faxem lub mailem 

w terminie do 8 lutego 2011 na adres: 

tel/fax (12) 412 – 15 - 24, (12) 418 – 00 - 77 

e-mail rekrutacjaSzES@bis-krakow.pl   

 

 

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Biuro 

Inicjatyw Społecznych www.bis-krakow.pl  
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