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kr pka





daje

wspaniałą  
zabawę 

troskliwą  
opiekę

empatyczną 
kadrę specjalistów

bogactwo smaków 
przygotowywanych według 
zdrowych sprawdzonych receptur 

sprawdzone oraz innowacyjne 
metody terapii

odkrywanie  
i rozwijanie zainteresowań  
oraz pasji seniorów

systematyczny  
i wszechstronny rozwój dzieci
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Zdrowe i zrównoważone 
wyżywienie to podstawa rzetelnej 
opieki nad dziećmi i seniorami. 
Poprawia zdrowie i samopoczucie, 
daje siłę do życia i aktywności. 
Dodatkowo różnorodność smaków 
i dań  pozwala czerpać radość 
z jedzenia oraz uczy otwartości  
na nowe smaki. 



WSPÓLNA 
AKTYWNOŚĆ

TROSKLIWA 
OPIEKA

ZRÓWNOWAŻONA 
DIETA
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dba o

standardy planowania pracy 
opiekuńczej, edukacyjnej  
i terapeutycznej 
uwzględniającej indywidualne 
potrzeby uczestników

wysokie kompetencje społeczne 
oraz kwalifikacje i umiejętności 
praktyczne kadry

realizację działań na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, kształtowania 
zachowań prozdrowotnych, 
prospołecznych, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, 
wspierania funkcjonowania 
rodziny, wyrabiania zdrowych 
nawyków żywieniowych
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PROFIL FRANCZYZOBIORCY
Podmioty Ekonomii Społecznej, które mają gotowość do:
l stania się franczyzobiorcą społecznym;
l przystąpienia do sieci franczyzowej;
l uczestnictwo w proponowanych aktywnościach  

(spotkania, seminaria, szkolenia, doradztwo 
specjalistyczne);

l prowadzenia działalności gospodarczej w formie usługi 
opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną.

OBSZARY MISJI SPOŁECZNEJ
l pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób;

l integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

l promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
l promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej  

osób pozostających  bez pracy i zagrożonych  
zwolnieniem z pracy;

l przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
l działalność na rzecz:
 - osób z niepełnosprawnością;
 - seniorów;
 - dzieci;
 - rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

NASZA WIZJA
Powstanie silna sieć franczyzowa 
rozpoznawalna w całej Polsce 
i krajach europejskich, w których 
rozwija się ekonomia społeczna.

NASZA MISJA
Łącząc usługi opiekuńcze z usługą 
gastronomiczną tworzymy model 
biznesowy dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej, który pozwala na 
zarabianie pieniędzy i realizację  
misji społecznej.

współpracuje
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pełne wsparcie dla franczyzobiorców, które  ułatwia rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz realizację celów ekonomicznych i społecznych w długim 
okresie:

l know-how w obszarze usługi opiekuńczej, usługi  gastronomicznej, 
ekonomii społecznej i marketingu;

l specjalistyczne szkolenia wstępne u franczyzodawcy;
l podręcznik operacyjny (pakiet gotowych rozwiązań);
l wsparcie ekspertów na etapie wdrażania u franczyzobiorcy;
l prawo do korzystania z nazwy, logo i wizerunku w lokalach i na materiałach 

promocyjnych; 
l startowy pakiet marketingowy;
l wsparcie marketingowe;
l specjalistyczne szkolenia cykliczne dostosowane do potrzeb członków 

systemu franczyzowego;
l stały nadzór operacyjny i doradztwo ekspertów  w trakcie trwania 

umowy franczyzowej;
l dostęp do sieci dostawców;
l wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
l wsparcie w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
l spotkania sieciujące członków systemu franczyzowego.

KROPKA oferuje również dostęp do wspólnego funduszu franczyzowego, 
który działa na rzecz franczyzobiorców oraz długoterminowego rozwoju sieci 
franczyzy społecznej.

Zapraszamy na stronę www.kropka.sys.pl
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to korzyści 
dla Ciebie
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Krótki okres zwrotu nakładów 
inwestycyjnych 

Prowadzenie zyskownych 
placówek

Wspólna sieć zakupowa

Sprawdzone standardy 

Sposoby na unikanie błędów 

Większe bezpieczeństwo 

Specjalistyczne  
szkolenia kadry

Doradztwo ekspertów

Budowa partnerstwa 
publiczno – prywatnego



Ty wybierasz moduł
kr pka

OPIEKA 
DLA DZIECI 

0-3

OPIEKA DLA 
SENIORÓW

Kuchnia 
CATERINGOWA

Kuchnia 
EKSPEDYCYJNA
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Do każdego wariantu 
możesz dodać jeszcze 
model BISTRO.
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Określ misję społeczną 
i wybierz 1 z 14  
modeli biznesowych 
odpowiedni dla Ciebie.



Opieka dla dzieci 0-3
Placówki zapewniają opiekę nad dziećmi do 
lat 3 sprawowaną przez wykwalifikowaną, 
profesjonalną, pełną empatii kadrę 
opiekunów oraz zindywidualizowany 
proces adaptacji dzieci. W żłobku odbywają 

się zajęcia edukacyjne, wykorzystujące bogactwo metod 
i technik pracy z małym dzieckiem, m.in. metody czerpiące 
z muzykoterapii, arteterapii, stymulacji polisensorycznej, bajko 
terapii, pedagogiki zabawy. Praca w żłobku opiera się na ścisłej 
współpracy z rodzicami oraz aktywizowaniu wszechstronnego 
rozwoju każdego dziecka, w odniesieniu do jego potrzeb.

Opieka dla dzieci 3-6
Przedszkole zapewnia realizację zadań 
edukacyjnych, które stymulują rozwój 
dzieci w sferze bio-psycho-społecznej, 
uczą samodzielności oraz kompetencji 
kluczowych. Placówka oferuje bogactwo  

zajęć dodatkowych. Przedszkole charakteryzuje 
indywidualizacja pracy z dzieckiem, kształtowanie u dzieci 
postaw prospołecznych oraz prozdrowotnych. W przedszkolu 
realizowane są rzetelnie i profesjonalnie wszelkie zalecenia 
wynikające z opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

Opieka dla seniorów
Placówka oferuje codzienne wsparcie, 
opiekę oraz dostosowaną do potrzeb 
uczestników  terapię prowadzoną przez 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
Przygotowywane  posiłki uwzględniają 

indywidualne potrzeby żywieniowe. W placówce opieki 
dla seniorów organizowane są różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe, plenerowe, konkursy i wyjścia integracyjne, 
wystawy i kiermasze prac wykonanych w ramach terapii 
zajęciowej.

Kuchnia 
cateringowa
Samodzielna 
kuchnia, z pełnym 
wyposażeniem 

sprzętowym oraz z możliwością 
produkcji na potrzeby placówki 
i dla odbiorców zewnętrznych 
w pojemnikach zbiorczych 
i jednorazowych.

Kuchnia 
ekspedycyjna
Kuchnia służąca do 
rozdzielania posiłków, 
ewentualnie do 
przygotowywania 

prostych posiłków z półproduktów typu 
śniadanie, II śniadanie, podwieczorek. 
Kuchnia ekspedycyjna wyposażona jest 
z co najmniej w zmywarko- wyparzarkę, 
urządzenia grzewcze i chłodnicze. 

Bistro
Kuchnia  
(ekspedycyjna  
lub cateringowa)  
z salą dla gości 

oferującą usługi dla klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych.

OPIEKA 
DLA DZIECI 

0-3

OPIEKA 
DLA DZIECI 

3-6

OPIEKA DLA 
SENIORÓW

Kuchnia 
EKSPEDYCYJNA

Kuchnia 
CATERINGOWA

BISTRO



Połączyliśmy nasze doświadczenie w usługach 

 opiekuńczych   gastronomicznych     ekonomii społecznej 

i stworzyliśmy pierwszą w Polsce franczyzę społeczną 
opartą na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną. 

W prezentowanym modelu biznesowym usługa gastronomiczna zapewnia diety, 
jadłospisy i przepisy dostosowane do świadczonych usług opiekuńczych.
Model franczyzy społecznej uwzględnia realizację zadań na rzecz dzieci

o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zapraszamy na stronę www.kropka.sys.pl
Napisz do nas: kropka@sys.pl 
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