
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

11. EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA NA NAJLEPSZE
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU

1 Część społeczna 2 Część ekonomiczna 3 Dokumenty i załączniki 4 Dane kontaktowe

1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa: (wymagane)

2. Krótki opis przedsiębiorstwa, w tym cele działania (wymagane)

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie
na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwo, które zgłaszasz, jest przedsiębiorstwem
społecznym. Można także napisać o idei, jaka jest podstawą działania
przedsiębiorstwa, pomyśle na jego funkcjonowanie, celu działania, sposobie
łączenia działalności ekonomicznej i społecznej, specyficznym (także lokalnym)
kontekście jego działalności.

0 z 1200 maksymalnej ilości znaków

3. Kogo zatrudnia przedsiębiorstwo (wymagane)

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam poznać specyfikę
zespołu pracującego w przedsiębiorstwie, w tym osób zatrudnionych z grup
definiowanych jako zagrożone wykluczeniem.
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4. Ile osób łącznie zatrudnia przedsiębiorstwo? (wymagane)

Biorąc pod uwagę różne wymiary etatów i różne formy zatrudnienia (umowy,
kontakty).

wpisz tylko cyfry

5. Ile zatrudnia osób zagrożonych wykluczeniem? (wymagane)

Osoby zagrożone wykluczeniem to m.in.: osoby bezrobotne do 25. roku życia i
powyżej 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby bezrobotne, samotnie wychowujące co
najmniej jedno dziecko do 18. roku życia, osoby bezrobotne bez kwalifikacji
zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia, osoby, które
są po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym
leczeniu i nie podjęły zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami.

wpisz tylko cyfry

6. Ile zatrudnia osób zarządzających? (wymagane)

wpisz tylko cyfry

7. Ile etatów w sumie tworzy przedsiębiorstwo? (wymagane)

Biorąc pod uwagę tylko umowę o pracę!

wpisz tylko cyfry

8. Ile etatów tworzy przedsiębiorstwo dla osób zagrożonych wykluczeniem?
(wymagane)

Biorąc pod uwagę tylko umowę o pracę!

wpisz tylko cyfry

9. Ile etatów tworzy przedsiębiorstwo dla osób zarządzających? (wymagane)

Biorąc pod uwagę tylko umowę o pracę!

wpisz tylko cyfry

10. Jaka jest oferta biznesowa przedsiębiorstwa? Co sprzedaje lub oferuje?
(wymagane)

Można także wymienić i krótko opisać kluczowe branże, w których
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0 z 2000 maksymalnej ilości znaków

11. Co oferuje przedsiębiorstwo w ramach działań społecznych? (wymagane)

Chodzi tu o różne aktywności i działania prowadzone nieodpłatnie w ramach
działalności statutowej lub społecznej.

0 z 2000 maksymalnej ilości znaków

12. Najważniejsi, kluczowi klienci i partnerzy (wymagane)

Wymień i krótko opisz kluczowych klientów oraz partnerów niebiznesowych. W
przypadku klientów instytucjonalnych: firmy, instytucje, organizacje i inne
podmioty. W przypadku jeśli oferta skierowana jest do klientów indywidualnych,
krótko scharakteryzuj ich najważniejsze grupy.
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13. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w społeczności lokalnej (wymagane)

Znaczenie przedsiębiorstwa w społeczności lokalnej - relacje, oddziaływanie,
wymiar edukacyjny, informacyjny, pomocowy i ogólnie wpływ na życie lokalnej
społeczności.

0 z 2000 maksymalnej ilości znaków

14. Zespół - zarząd, pracowniczki i pracownicy przedsiębiorstwa (wymagane)

Jak wygląda praca zespołu, w tym zarządu (osób liderujących) - procesy
decyzyjne, komunikacja, relacje wewnątrz zespołu i między zarządem a załogą,
szkolenia podnoszące kwalifikacje, awanse, trwałość zatrudnia, sposoby
zarządzania itp.

0 z 2500 maksymalnej ilości znaków

15. Działania na rzecz świata (wymagane)

Czy, a jeśli tak to jakie działania prowadzi przedsiębiorstwo w kontekście
szerszych, globalnych wyzwań i problemów? Chodzi to np. o wpisywanie się w
realizację milenijnych celów rozwoju, ochronę klimatu (ekologia), kryzys
uchodźczy, równość szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji i
wykluczeniu społecznemu itp.
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16. Innowacje i innowacyjność

Czy, a jeśli tak to co jest lub może być innowacyjnego w działaniu
przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorstwo testuje, wdraża lub upowszechnia
innowacje technologiczne albo społeczne?

0 z 2000 maksymalnej ilości znaków

17. Co jest wyjątkowego w działalności przedsiębiorstwa? (wymagane)

Co jest wyjątkowego, specyficznego, wyróżniającego się w działalności
przedsiębiorstwa? Coś wartego opowiedzenia innymi np. sukcesy, dokonania,
osiągnięte cele czego nie wpisano wyżej?

0 z 2000 maksymalnej ilości znaków
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ROK 2020:

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

 Zaznacz, jeśli przedsiębiorstwo posiada sprawozdanie finansowe
za 2020 rok.

1. Rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały) ujęty w bilansie (sprawozdaniu) za
2020 rok: (wymagane)

2. Zobowiązania długoterminowe ujęte w bilansie (sprawozdaniu) za 2020 rok:
(wymagane)

3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej ujęte w rachunku zysków i
strat (sprawozdaniu) za 2020 rok: (wymagane)

Jeśli nie dotyczy prosimy wpisać "nie dotyczy".

4. Zysk (strata) z działalności statutowej nieodpłatnej ujęte w rachunku zysków i
strat (sprawozdaniu) za 2020 rok: (wymagane)

W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.
Jeśli nie dotyczy prosimy wpisać "nie dotyczy".

5. Przychody z działalności gospodarczej ujęte w rachunku zysków i strat
(sprawozdaniu) za 2020 rok: (wymagane)

6. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ujęte w rachunku zysków i strat
(sprawozdaniu) za 2020 rok: (wymagane)

W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.
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W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.

8. Prosimy o krótką informację z czego głównie wynikał zysk (strata) w wyniku
finansowych za 2020 rok: (wymagane)

0 z 1200 maksymalnej ilości znaków

ROK 2021:

1. Rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały) ujęty w bilansie (sprawozdaniu) za
2021 rok: (wymagane)

2. Zobowiązania długoterminowe ujęte w bilansie (sprawozdaniu) za 2021 rok:
(wymagane)

3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej ujęte w rachunku zysków i
strat (sprawozdaniu) za 2021 rok: (wymagane)

Jeśli nie dotyczy prosimy wpisać "nie dotyczy".

4. Zysk (strata) z działalności statutowej nieodpłatnej ujęte w rachunku zysków i
strat (sprawozdaniu) za 2021 rok: (wymagane)

W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.
Jeśli nie dotyczy prosimy wpisać "nie dotyczy".

5. Przychody z działalności gospodarczej ujęte w rachunku zysków i strat
(sprawozdaniu) za 2021 rok: (wymagane)
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6. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ujęte w rachunku zysków i strat
(sprawozdaniu) za 2021 rok: (wymagane)

W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.

7. Zysk (strata) netto z rachunku zysków i strat za 2021 rok: (wymagane)

W przypadku straty proszę wpisać strata lub minus lub znak minusa przed liczbą.

8. Prosimy o krótką informację z czego głównie wynikał zysk (strata) w wyniku
finansowych za 2021 rok: (wymagane)

0 z 1200 maksymalnej ilości znaków

Ogólna kondycja finansowa przedsiębiorstwa (wymagane)

Prosimy krótko opisać ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Można wziąć
pod uwagę takie czynniki jak np. stabilność, płynność, wydatki na inwestycje,
struktura przychodów, plany długookresowe, majątek, itp.

0 z 2500 maksymalnej ilości znaków
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Statut (wymagane)

NIE, nie dotyczy lub nie posiada

Dołącz plik(i) ze statutem (wymagane)

Nie wybrano plikuWybierz plik

Akceptowane typy plików: pdf, doc, docx, rtf, zip, odt, Maks. rozmiar pliku: 3 MB.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (wymagane)

NIE, nie dotyczy lub nie posiada

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (wymagane)

NIE, nie dotyczy lub nie posiada

Dołącz plik(i) ze sprawozdaniem za 2021 rok (wymagane)

Akceptowane typy plików: pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx, ods, zip, 7z, Maks.
rozmiar pliku: 20 MB, Maks. pliki: 8.

Dołączone sprawozdanie za 2021 rok zawiera: (wymagane)

Zaznacz dokumenty, które załączasz!

 

Bilans za 2021 rok

 

Rachunek Zysków i Strat za 2021 rok

 

Informacja dodatkowa za 2021 rok

Materiały promocyjne, informacje prasowe, rekomendacje i referencje lub inne
dokumenty mogące wpłynąć na ocenę przedsiębiorstwa:

Akceptowane typy plików: pdf doc docx rtf odt zip 7z jpg jpeg gif png

Upuść pliki tutaj lub

Upuść pliki tutaj lub

WYBIERZ PLIKI

WYBIERZ PLIKI

Linki do ewentualnych materiałów promocyjny, informacyjnych, itp.
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1. Forma prawna (wymagane)

 Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
 Stowarzyszenie prowadzące zakład aktywności zawodowej
 Fundacja prowadząca działalność gospodarczą
 Fundacja prowadząca zakład aktywności zawodowej
 Kościelna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą
 Kościelna osoba prawna prowadząca zakład aktywności zawodowej
 Spółdzielnia pracy, Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 Spółdzielnia socjalna osób fizycznych
 Spółdzielnia socjalna osób prawnych
 Spółka z o.o., spółka akcyjna
 Pozostałe 

 

Pozostałe

Czy spółdzielnia przeszła lustrację? (wymagane)

(1. Art. 1 ust. 2, Art. 15c i Art. 18 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych ( Dz.U. Nr 94, poz. 651), 2. Dział VIII ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.).

TAK

2. Nr KRS lub innego rejestru (wymagane)

3. Data rejestracji w KRS lub innym rejestrze (rok-miesiąc-dzień) (wymagane)

Rok Miesią Dzień/

4. Adres siedziby (wymagane)

Ulica

Miasto / Miejscowość

Kod pocztowy

5. Województwo (wymagane)

dolnośląskie

6. Adres korespondencyjny

Zaznacz, jeśli inny niż powyżej.
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7. Adres email przedsiębiorstwa (wymagane)

Wpisz ogólny adres email przedsiębiorstwa.

8. Strona www przedsiębiorstwa

Adres strony internetowej przedsiębiorstwa

https://

9. Strony przedsiębiorstwa na Facebook.com

Adres strony przedsiębiorstwa na Facebook.com

https://

10. Odnośnik do innego profilu przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych:

Np. Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok itp.
11. Dane przynajmniej jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie
przedsiębiorstwem (wymagane)

12. Typ zgłoszenia do Konkursu:
 osobiste zgłoszenie się przedsiębiorstwa
 nominacja przedsiębiorstwa przez osobę lub podmiot spoza przedsiębiorstwa

13. Dane osoby z przedsiębiorstwa do kontaktu w sprawie Konkursu (wymagane)

Imię

Nazwisko
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Email osoby (wymagane)

14. Dane osoby zgłaszającej (wymagane)

Imię

Nazwisko

15. Krótkie uzasadnienie zgłoszenia przedsiębiorstwa (wymagane)

Napisz krótko, dlaczego zgłaszasz do Konkursu to przedsiębiorstwo lub dlaczego to
przedsiębiorstwo powinno zostać wyróżnione lub dlaczego powinno zdobyć
nagrodę główną w Konkursie lub jakie są mocne strony tego przedsiębiorstwa lub
w czym wyróżnia się to przedsiębiorstwo.

0 z 800 maksymalnej ilości znaków
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