Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Formularz zgłoszeniowy do katalogu produktów i usług
przedsiębiorstw społecznych województwa śląskiego
Prosimy o dokładne wypełnienie każdej rubryki.
1. Pełna nazwa organizacji
Kod pocztowy
2. Adres

Miejscowość
Ulica i numer

3. Nr telefonu / faksu
4. Adres e-mail
5. Adres strony www
6. Godziny otwarcia / dostępności
dla klientów
7. Data powstania organizacji
Imię i nazwisko
8. Osoba do kontaktu

Nr telefonu
Adres e-mail

9. Forma prawna organizacji
(proszę zaznaczyć właściwą)

centrum integracji społecznej
klub integracji społecznej
zakład aktywności zawodowej
warsztat terapii zajęciowej
spółdzielnia inwalidów i/lub niewidomych
spółdzielnia pracy
spółdzielnia socjalna
spółka z o.o. non-profit
stowarzyszenie
fundacja
inna organizacja działająca w obszarze ekonomii społecznej:
jaka? .......................................................................................

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Krótki opis organizacji
(proszę o krótki – do 2000 znaków
– opis organizacji, zawierający to,
co powinien wiedzieć potencjalny
klient, np. misję, hasło czy ideę
przyświecającą działalności, czym
się zajmuje, co ją wyróżnia na
rynku, czym może zainteresować,
czym się pochwalić)

11. Kategoria produktów / usług

architektura zieleni [pielęgnacja parków, ogrodów, itp.]
catering [obiady, posiłki, posiłki dietetyczne, itp.]
handel
kaletnictwo [torby, kosmetyczki, itp.]
organizacja czasu wolnego, rekreacja [warsztaty artystyczne,
świetlica, gry terenowe, itp.]
organizacja imprez [śluby, imprezy zakładowe, kinderbale,
inauguracje, targi, itp.]
poligrafia [ulotki, plakaty, wizytówki, foldery, wydawnictwa, itp.]
reklama i informacja [ogłoszenia, gadżety reklamowe, kampanie
promocyjne, projektowanie stron www, itp.]
rękodzieło [biżuteria, kartki okolicznościowe, maskotki, itp.]
usługi fotograficzne [zdjęcia, sesje zdjęciowe, itp.]
usługi krawieckie
usługi noclegowe
usługi opiekuńcze [opieka na osobą starszą, nad dzieckiem, itp.]
usługi porządkowe [sprzątanie w domach, biur, osiedla, itp.]
usługi remontowe [malowanie, tynkowanie, naprawa, itp.]
usługi renowacyjne
usługi stolarskie [meble, drzwi, itp.]
usługi szkoleniowe [szkolenia, warsztaty, kursy, itp.]
wypożyczalnia sprzętu [sprzęt rehabilitacyjny, itp.]
inna: jaka? .......................................................................................

12. Nazwa / rodzaj produktu
lub usługi*
(np. torby, biżuteria, usługi
krawieckie, usługi malarskie,
warsztaty artystyczne, itp.)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13. Krótki opis produktu lub
usługi* (np. parametry, materiał,
zastosowanie, dla kogo
przeznaczone, cechy unikalne,
terminy realizacji, orientacyjne
ceny itp.)
14. Zdjęcie*
(do każdego produktu lub usługi
proszę dołączyć zdjęcie w
formacie jpg, w rozdzielczości
minimum 300 dpi – w formie
załącznika do maila ze
zgłoszeniem; w rubryce obok
proszę podać nazwę zdjęcia
zgodną z załącznikiem)

* W przypadku oferty składającej się z produktów czy usług różnych rodzajów należy powtórzyć i wypełnić wiersze
12, 13 i 14 dla każdego produktu/usługi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

