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czyli prognozowanie, to metoda przewidywania przyszłych zmian i przygotowywania scenariuszy 
umożliwiających przystosowanie się do nowych realiów. Nasza publikacja ma za zadanie dostarczyć 
Państwu w lekki, przystępny sposób wiedzę i inspiracje, dotyczące obecnych i przyszłych tendencji. 
Podpowiedzieć możliwe kierunki zmian i strategie działania, zachęcić do dyskusji. 
Foresight CSR to dawka informacji i inspiracji, które kierujemy do osób, które tak jak my fascynują 
się rozwojem nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce i na świecie. Przygotowując ekspercki 
przegląd CSR chcemy dzielić się z Państwem ową pasją i zachęcać do patrzenia w przyszłość. 
Foresight CSR ukazywać się będzie cyklicznie. Na jego łamach będziemy omawiać ważne wydarzenia, 
dobre praktyki, inspiracje oraz innowacje z różnych dziedzin.

Foresight

Natalia Ćwik-Obrębowska, Przemysław Oczyp
Go Responsible Consulting
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CSRFORESIGHT
Ekspercki przegląd CSR

TOP 5 INNOWACJI CSR WEDŁUG GO RESPONSIBLE: INNOWACJE W OBSZARZE ZDROWIA I MEDYCYNYIV

TRZY RZECZY, KTÓRE TRZEBA WYNALEŹĆ NA NOWO W 2015 ROKUIII

TRENDY CSR W 2015 ROKUII

AKTUALNE WYDARZENIA, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ CSR W FIRMIEI  

– opportunities are.
Trends aren’t really the point 

Trendy są ciekawe 
 i nakreślają pewien ogólny obraz, 

ale dopiero możliwości i szanse, 
jakie z tych trendów wynikają, 
interesują tak naprawdę 
przedsiębiorstwa i nas wszystkich.

http://goresponsible.pl/
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W związku z tym, na małe i średnie 
firmy, które nie podlegają 
obowiązkowi raportowania, będzie 
niejako wymuszone dostarczanie 
pewnych danych, procedur
i certyfikatów.

Nowa dyrektywa UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności, 
wprowadza obowiązek raportowania. Kraje mają czas na wdrożenie jej przepisów do grudnia 2016 
roku. Co to oznacza dla reszty rynku?

Działania społecznie odpowiedzialne należy wprowadzić do całego łańcucha dostaw firmy, dlatego coraz częściej 
jest zauważalny trend „przenoszenia odpowiedzialności” na dostawców i partnerów biznesowych. Widoczne to jest 
już w zakresie standardów jakości (ISO 9001) i zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Coraz częściej wymagane 
są klauzule lub kodeksy etyczne. Upowszechniają się również ankiety dotyczące działań CSR oraz audyty
u dostawców. Trendy te się pogłębiają i będą rozszerzać wraz z upowszechnieniem obowiązkowego
raportowania CSR.  

Raportować będą jednostki zainteresowania publicznego, 
między innymi:

liczba 
pracowników 
powyżej 250 

banki fundusze 
emerytalne 

spółki 
giełdowe

które spełniają dwa z trzech kryteriów:

suma 
bilansowa 
powyżej 
20 mln EUR

1 2 

przychody
netto powyżej 
40 mln EUR 

3 

Wyzwania różnorodności
w kontekście wydarzeń we Francji2

Wydarzenie

Ostatnie akty terroryzmu we Francji mogą 
przyczynić się do pogłębienia ksenofobii oraz 
zaowocować spadkiem kapitału społecznego.

Z tymi wyzwaniami będą musiały poradzić sobie 
nie tylko społeczeństwa i kraje, ale również 
międzynarodowe firmy o wielokulturowych 
zespołach. 

Paryż 

1 Raportowanie CSR: 
Jak obowiązek raportowania wpłynie na firmy i ich dostawców

AKTUALNE WYDARZENIA, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ CSR W FIRMACHI 

Wydarzenie
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Postrzeganie dyskryminacji w zatrudnieniu:

Okazuje się, że pochodzenie etniczne jest uważane za 

największy powód dyskryminacji w Unii Europejskiej 
(56%). 1,5 miliarda ludzi (w 91 krajach rozwijających się) 

żyje w ubóstwie.  

Europejczycy uważają, że dyskryminacja jest bardziej 
rozpowszechniana w środowisku zawodowym niż

w innych sferach życia.

39% Europejczyków sądzi, że kolor skóry lub pochodzenie 

etniczne może być czynnikiem, który będzie ukazywał osobę 
1starającą się o pracę w gorszym świetle.

Skład zatrudnionych pracowników i ludności 

wyraźnie się zmienia. 1 stycznia 2012 r. liczba mieszkańców pochodzących 

spoza w jej 27. krajach członkowskich wynosiła 

odpowiadając całej populacji Unii Europejskiej. 

Liczba cudzoziemców wynosiła wtedy  

 etniczny i narodowościowy 

 Unii Europejskiej 

20,7 milionów ludzi, 4,1% 

33 miliony.

3 Podniesienie wieku emerytalnego 
vs. wysokie koszty pracy i automatyzacja produkcji

Wydarzenie

Skutkiem zwiększania kosztów pracy i benefitów socjalnych jest szukanie 
alternatywnych form zatrudnienia i robotyzacja. W wyniku tego, coraz częściej 
szeregowych pracowników zastępuje się wąsko wyspecjalizowanymi 
specjalistami.

Firmy szukają innych form zwiększenia wydajności pracy - zewnętrzne agencje pracy, centra 
obsługi biznesowej (BPO, SSC). Popularne w ostatnich latach programy aktywizacji 
zatrudnienia osób 40+ nie wpływają znacząco na chęć firm do zatrudniania osób
w wieku 60-67 lat. Osoby w wieku powyżej 60. roku życia w opinii przedsiębiorców
nie są chętne do zmian i nauki, często korzystają z L4 i „zależy im przede wszystkim
na przeczekaniu do emerytury”. Widać tu pewną niespójność działań firm, która polega 
z jednej strony na rozwijaniu i uatrakcyjnianiu benefitów socjalnych, a z drugiej strony
na redukcji zatrudnionych bezpośrednio w firmie, przez automatyzację produkcji 
i outsourcing taniej siły roboczej, której benefity się nie należą.

Podnoszenie wieku 
emerytalnego zmniejsza 
liczbę emerytów, lecz 

zwiększa liczbę 
bezrobotnych

Do roku 2050 liczba 
emerytów w Polsce 

ma wzrosnąć
z 7 do 10 milionów 

Polaków 
i na 100 pracujących 

będzie
już 52 emerytów.

W grupie osób w wieku 
55-64 lat wskaźnik 
zatrudnienia wynosi

dziś powyżej 

40%

W 2011 roku w ZUS-ie 
zarejestrowano prawie 19 mln 
zwolnień lekarskich. Łącznie 
liczba dni opuszczonych 

z powodu choroby wyniosła 
ponad 246 mln

AKTUALNE WYDARZENIA, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ CSR W FIRMACHI 
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4 Zmiany
w sposobie pakowania produktów

Wydarzenie

San Francisco 

całkowity zakaz sprzedaży 

plastikowych 
toreb 

i plastikowych 
butelek

zakaz używania
jednorazowych 

28 tys.
ton odpadów   

Nowy York 

wyrobów

ograniczy to rokroczną 
ilość miejskich śmieci 

o około  

i Londynie (Unpackaged) 

Berlin Londyn 
nowy trend w Berlinie 
(Original Unverpackt) 

 sprzedaż 
produktów 

napoje 
i produkty płynne 
(z dystrybutorów)
produkty sypkie 
i nabiał (kawa, 
kasza, ryż, 
przyprawy- 
sprzedawana 
„na wagę”)

Rada UE do 2019 roku chce wprowadzić obowiązkową opłatę za torebki 
plastikowe lub ograniczenie rocznej ilości wydanych torebek plastikowych 
na mieszkańca z 191 (obecnie) do 90, do 2019 roku i 40 do 2025 roku.

mlekomaty -  

butelki można 
wykorzystać 

ponownie przy 
kolejnych zakupach

 automaty sprzedające 
świeże mleko 

w szklanych butelkach 

W Polsce 

AKTUALNE WYDARZENIA, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ CSR W FIRMACHI 
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TRENDY CSR W 2015II

1 Nadchodzi era wartości
Trend

Coraz częściej wartości promowane przez 
firmę lub nawet prywatne poglądy 
właściciela, mają wpływ na opinie 
konsumentów i pracowników.

Bojkoty konsumenckie z ostatnich miesięcy 
pokazują, że decyzje zakupowe dla części 
społeczeństwa nabierają wymiaru etycznego. 
Przedsiębiorstwa mogą zarówno zyskać jak
i stracić na propagowaniu określonych wartości.

młodych pracowników 
z pokolenia Y (czyli 
osób urodzonych 
po 1980 roku) 

wybierając swego 
pracodawcę bierze pod 

2uwagę misję firmy. 

 pracowników uważa, 
że biznes 

ma pozytywny wpływ 
na szeroko rozumiane 

3społeczeństwo. 

Bojkoty konsumenckie  całkowicie nieskuteczne? 
krótkookresowe wyniki finansowe?

w Polsce są A może powinniśmy je oceniać nie tylko poprzez 

brak wpływu na 

Najgłośniejsze bojkoty ostatnich miesięcy

Bojkot marki Ciechan- 
„Nie dla browaru 

Ciechan”

Bojkot marki LPP- 
„Reserved: Nie kupuję 

u oszustów podatkowych”, 
„(Nie) kupuję w Reserved”

„Zbojkotujmy 
Polsat” 

Bojkot 
konsumencki 
T-Mobile i Play 

Bojkotem 
w Putina, czyli 

„nie” dla rosyjskich 
produktów

„Dziękuję, 
Empik, 

nie kupuję” 

LPP - wg szacunków przychody 
ze sprzedaży spółki w okresie trwania 
bojkotu wzrosły o 29% 
w porównaniu z przychodami 
ze stycznia poprzedniego roku, 
jednak firma zadeklarowała, 
że zamierza zatrudnić menedżera
od spraw społecznej 
odpowiedzialności.

SKUTKI

T-Mobile - m. in. dzięki swojej 
nowej ofercie JUMP znacząco 
zwiększył bazę klientów- jak 
informuje sieć komórkowa taryfy, 
JUMP wybrało już ponad 
milion osób.

Ciechan - burza wokół właściciela 
marki wywołała szeroką dyskusję 
światopoglądową - bojkot 
sprowokował antybojkot, 
a konsumenci podzielili 
się na obozy zwolenników 
i przeciwników marki.
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Pod koniec stycznia 2015 roku odbyło się 
kolejne Światowe Forum Ekonomiczne
w Davos –  poruszano na nim m.in. temat 
nierówności ekonomicznych i dyskryminacji 
ze względu na płeć.

W pogoni za nowoczesnością tracimy z oczu stare, 
lecz wciąż nierozwiązane problemy społeczne
i gospodarcze. Takie kwestie jak ubóstwo, 
nierówności czy bezrobocie pozostają najbardziej 
palącymi (i najbardziej interesującymi Polaków) 
problemami w kraju. Przedsiębiorstwa, które 
angażują się społecznie, nie powinny tracić
ich z radaru.

1% najbogatszych na świecie będzie miał 
więcej pieniędzy niż pozostała reszta 
świata łącznie. 
85 najbogatszych ludzi na świecie posiada tyle 
samo co najbiedniejsze 3,5 miliarda osób. 
Dodatkowo, widoczna jest wyraźna koncentracja 
kapitału (liczba miliarderów na świecie spadła 

4od 2010 roku o 80% (z 388 do 80 w 2014 roku).

Do 2016 roku 

2 Praca u podstaw
Trend

Ponad na świecie żyje w biedzie lub na jej granicy, a zagrożonych powrotem do takiego 

życia jest prawie 

2,2 miliardy ludzi 
6800 milionów.

Ponad 15% ludzkości dotknięta jest problemem wielowymiarowego ubóstwa.

Z powodu niewystarczającej opieki medycznej, edukacji i zbyt niskiego standardu życia prawie 
71,5 miliarda ludzi (w 91 krajach rozwijających się) żyje w ubóstwie.  

80% ludności świata nie ma zapewnionej kompleksowej opieki społecznej. 

12% czyli 842 milionów osób cierpi z powodu chronicznego głodu.

Ponad 1,5 miliona pracowników na świecie zatrudniona jest nieformalnie lub tymczasowo.

Potrzeba co najmniej 81 lat, żeby 
zasypać przepaść między kobietami 

6i mężczyznami. W Rankingu Global 
Gender Gap Index 2014 Polska 
zajęła 57 miejsce na świecie. 
Najgorsze wyniki mamy w obszarze 
wpływu na aspekty polityczne. 

W Polsce mimo, że zmniejszamy lukę to 
zmiana jest zbyt mała w stosunku do 
innych państw, dlatego też trzeci rok
z rzędu spadamy w rankingu. 
Potrzebne są zdecydowane działania 
jeśli chodzi o równouprawnienie 
w obszarze politycznym 
i ekonomicznym.

Liderzy i antyliderzy Global Gender Gap Index 2014 

Pozycja w rankingu Global Gender Gap Index 2014

Islandia

Finlandia

Norwegia

Szwecja

Dania

Polska

Mali

Syria

Czad

Pakistan

Jemen

1

2

3

4

5

138 

139 

140

141

142

0.5779

0.5775 

0.5764

0.5522

0.5145

0.8594

0.8453

0.8374

0.8165

0.8025

0.7051 (0.7031–2013 roku –widoczny 
niewielki spadek luki pomiędzy kobietami 

a mężczyznami w Polsce)

  57 (minus trzy pozycje 
w stosunku 
do 2013 roku)

TRENDY CSR W 2015II
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3
Trend

Mniej ściemy

Mniej ściemy, czyli zmiany w prawie na korzyść konsumenta, np. w sposobie 
zawierania umów przez telefon, w warunkach zwrotów i reklamacji towarów. 
Nowe, lepsze etykiety żywności.

Od 13 grudnia 2014 roku obowiązują nowe zasady etykietowania żywności. Wszyscy producenci żywności 
będą musieli umieszczać na swoich opakowaniach wyraźne informacje o alergenach, pochodzeniu 
składników, tabele wartości odżywczych oraz dopasować czcionkę tekstów obowiązkowych, która będzie 
musiała mieć przynajmniej 1,2 milimetra wysokości. Zmiany mogą skutkować koniecznością 
zwiększenia opakowań. Te same przepisy obowiązują również w sprzedaży internetowej i wysyłkowej. 
Zmiany w przepisach dotyczących etykietowania żywności mogą pozytywnie wpłynąć również na 
oznakowanie żywności eko.    

Od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o prawach konsumenckich. Nowelizacja ma 
przeciwdziałać nieuczciwym praktykom konsultantów telefonicznych (wprowadza m. in. obowiązek 

8potwierdzenia warunków proponowanej przez telefon umowy na papierze lub poprzez e-mail).

Co piąty produkt „ekologiczny” 
nie spełnia wymogów. Według 
najnowszej inspekcji UOKiK, 

22,4% towarów ekologicznych 
nie spełnia określonych 

wymogów, a pod względem 
oznakowania wymaganiom nie 

10odpowiada 15,6%.

Według Federacji Konsumentów, 
aż 50% Polaków w ogóle nie 

czyta napisów na opakowaniach 
przed dokonaniem zakupu, 

a 64% nie wie, co oznaczają 
9oznakowania i certyfikaty.

4 Postaw na autentyczność
Trend

Autentyczność w komunikacji marketingowej, czyli 3 przykłady pokazujące, że naturalność jest 
w modzie.

Strategia
„Bez Photoshopa” – 
sukces marki odzieżowej 
dla kobiet. Od stycznia 
2014 roku amerykańska 
marka American Eagle 
zrezygnowała z używania 
Photoshopa w reklamach 
swojej bielizny. Efektem 
kampanii sygnowanej 
hasłem „The real You is 
sexy” jest wzrost 
sprzedaży o ponad 9%.

 
Konsumenci mają dość 
sztucznej idealności marki – 
chcą autentyczności, 
dlatego coraz częściej mówi 
się o Human Brands, czyli 
markach z ludzką twarzą 
i Flawsome, czyli markach 
bez retuszu.

„A Beautiful Body 
Project”  
to projekt fotografki Jade 
Beall, który łamie stereotypy 
i porusza temat tabu.
W ramach projektu Jane 
Beall sfotografowała około 
50 kobiet w czasie ciąży 
oraz po porodzie. 
Fotografie bez retuszu 
pokazują ciała kobiet, które 
nie są idealne ale
za to naturalnie piękne.  

TRENDY CSR W 2015II
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5 Czas na zielone kołnierzyki
Trend

Zielone miejsca pracy są jedną 
z szans na zmniejszenie problemów 
społecznych (np. bezrobocia, szczególnie 
wśród młodych ludzi) jak
i środowiskowych (np. zahamowanie 
skutków zmian klimatycznych, 
problemów z gospodarką odpadami, 
zanieczyszczenia środowiska).

„Zielone miejsce pracy” (ang. green 
jobs, green collar workers) obejmują 
każdy rodzaj działalności zawodowej, 
który pomaga chronić środowisko, 
a także walczyć ze zmianą klimatu 
poprzez m.in. oszczędzanie energii
i surowców, korzystanie ze źródeł 
odnawialnych, ograniczanie odpadów 
i zanieczyszczeń oraz ochronę 
różnorodności biologicznej 

11i ekosystemów. 

UE  2020 roku 

2,8 mln 

przewiduje, że do
powstanie ponad 

zielonych 
12miejsc pracy.

Wpływ na rozwój zielonych miejsc pracy ma m.in. polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
i dyrektywa dotycząca obowiązkowego raportowania pozafinansowego. UE zakłada 
promocję zielonych miejsc pracy poprzez wspieranie: R&D i ecoinnowacji, zielonych inwestycji, 
promocję i wzrost świadomości środowiskowej oraz wspieranie rozwoju zielonych umiejętności 

13(green skills development).

Zgodnie z ostatnimi szacunkami, 

 ma przynajmniej jednego pracownika związanego z 

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie jest 
14w całej UE.  

42% firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw zieloną 
gospodarką 20 mln 
„zielonych” miejsc pracy 
Dodatkowo rynek zielonych miejsc pracy może zwiększyć się o: 

20 000 nowych miejsc pracy przez wzrost o 1% europejskiego 
15sektora gospodarki wodnej.  

400 000 nowych miejsc pracy dzięki wdrożeniu istniejącego 

prawodawstwa w dziedzinie zapobiegania powstawaniu 
16i gospodarowania odpadami.  

Kluczowe sektory i obszary rozwijania 
17nowych zielonych miejsc pracy:

energetyka 
odnawialna 

papierniczy 
i celulozowy 

recyklingkolejowy

zielone 
budownictwo

oświetleniowy

wydajne 
wyposażenie 
budynków

agroleśnictwo

Największy popyt jest na zawody: 

Energetyka wiatrowa – projektanci inwestycji, technicy-serwisanci, analitycy 

baz danych, inżynierowie: elektrycy, komputerowcy, mechanicy i konstruktorzy.  

Energetyka solarna – instalatorzy fotowoltaiki i paneli słonecznych, 

inspektorzy budowlani.

Energetyka wodna – inżynierowie: elektrycy, operatorzy i zarządzający; 

technicy, transportowcy, specjaliści od zrównoważonego rozwoju.

Geotermia – trenerzy, inżynierowie od geotermii.

TRENDY CSR W 2015II
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Czynniki sukcesu: dostęp do funduszy UE, wspólna polityka, identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych, kooperacja z partnerami społecznymi, koncentracja na najbardziej 
perspektywicznych branżach.  

Czynniki wyznaczające pozytywny wpływ niskoemisyjnych działań na kreację 
zielonych miejsc pracy: opłacalność rynkowa, ograniczenie kosztów zdrowotnych
i ryzyk środowiskowych, bodziec do rozwoju innowacji.

Bariery dla niskoemisyjnej transformacji rynku pracy: ogólna niska 
elastyczność rynku pracy, brak odpowiednich klasyfikacji wśród pracowników, 
lokalne zróżnicowanie potencjału gospodarczego.

1 Filantropia

TRZY RZECZY, KTÓRE TRZEBA WYNALEŹĆ NA NOWO W 2015 ROKUIII 

Wynaleźć 
na nowo

W związku z wieloma kontrowersjami  (takimi jak np. afera związana z Fundacją Maciuś, Kid Protect, 
kosztami administracyjnymi Góra Grosza i kontrowersjami wokół Jurka Owsiaka), a także kryzysem 
zaufania do wszystkich organizacji i instytucji, w ostatnim czasie obserwujemy załamanie klasycznej 
filantropii w Polsce.  

W 2014 roku zaledwie 66% Polaków wsparło materialnie jakąś organizację 
18społeczną. Nie uwzględniając WOŚP wskaźnik spadłby do 38%.

200920102011201220132014

50%54%66%70%74%66%

18Zaangażowanie Polaków w filantropię (ogółem)

Ogólny wskaźnik zaufania 
19(wg CBOS) 

2006

-0,98

2008

-0,62

2010

-0,66

2012

-0,64

*Skala indeksu: wartości od -3 (bardzo dużej nieufności i ostrożności) 
do +3 (bardzo dużego zaufania i otwartości).

2014

-0,79

W 2014 roku w Polsce odnotowaliśmy największy na świecie 
spadek indeksu zaufania. Polska zajmuje ostatnie miejsce
na świecie pod względem zaufania do wszystkich instytucji, zarówno 
biznesu, rządu, organizacji pozarządowych, jak i mediów.

21Na 135 państw Polska zajęła 115 miejsce (spadek o 31 miejsc w stosunku do roku 2013)

Top 5 krajów Światowego Indeksu Dobroczynności 2014

Birma

USA

Kanada

Irlandia

Nowa Zelandia

Polska

Kraj

1 (64%)

2 (64%)

3 (60%)

4 (60%)

5 (58%)

115 (22%)

World Giving Index 2014World Giving Indeks 2013

2 (58%)

1 (61%)

2 (58%)

5 (57%)

2 (58%)

84 (27%)

Zmiana

+1

-1

-1

+1

-3

-31

TRENDY CSR W 2015II TRZY RZECZY, KTÓRE TRZEBA WYNALEŹĆ NA NOWO W 2015 ROKUIII 
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Odpowiedzią na kryzys klasycznie rozumianej filantropii mogą stać się nowoczesne 
22modele z powodzeniem stosowane na świecie np.:

Layered funding (czyli tzw. warstwowość finansowania 
i stosowanie jednocześnie różnych modeli)

Open data

Transparentność

Learning from failure 

Lean philanthropy

Współpraca

Balancing funder, 
partnerów, fundatorów)

Power (czyli dążenie do równości 

Inwestowanie 100% wpływów

Filantropijne rynki online

Goodstart deal

WASHfunders.org, PoweredbyData

Glasspockets

Shell Foundation lessons learned report

Knight Prototype Fund

Dasra Giving Circles

Edge Fund

KL Felicitas Foundation

Betterplace.org

Trend w nowoczesnej filantropii Przykład inicjatywy 

2 Prawa człowieka

 Współczesne formy niewolnictwa:

handel ludźmi 
i ich organami

zmuszanie 
do małżeństwa

praca 
przymusowa

nadużywanie władzy (względem 
np. dzieci, podwładnych, osób, 

nad którymi sprawowana jest opieka)

zmuszanie 
do prostytucji

wykorzystywanie 
seksualne

„Współczesne niewolnictwo” to sytuacja, gdy jedna osoba jest podporządkowana 
i kontrolowana przez drugą osobę w taki sposób, że znacząco pozbawia się ją wolności 
osobistej z zamiarem wykorzystania, osiągnięcia zysku (np. z jej pracy) i zarządza nią 

23wbrew jej wyraźnej woli. 

Wynaleźć 
na nowo

Miejsce według rankingu 
THE GLOBAL SLAVERY 
INDEX 2014   

Procent populacji dotkniętej 
problemem współczesnego 
niewolnictwa + szacowana liczba osób, 
której dotyczy ten problem w tych państwach

1. Mauretania

2. Uzbekistan

3. Haiti

4. Katar

5. Indie

167. Islandia

166. Irlandia

165. Luksemburg

164. Nowa Zelandia

163-161. Norwegia, Finlandia i Dania

4% (155 600)

3,97% (1 201 400)

2,3% (237 700)

1,36% (29 400)

1,14% (14 285 700)

0,007% (<100)

0,007% (300)

0,013% (<100)

0,013% (600)

0,013% (700)

W XXI wieku dotyczy

Z czegow Indiach, Chinach, Pakistanie, 
Uzbekistanie i Rosji. W Polsce problem 
„współczesnego niewolnictwa” dotyczy

 czyli blisko

36 mln ludzi na świecie. 
 61% 

71 900 ludzi,  
240,2% społeczeństwa.

TRENDY CSR W 2015II
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3 Work-life balance

Wynaleźć 
na nowo

Jesteśmy w pierwszej 10. krajów o najwyższej średniej przepracowanych 

tygodniowo godzin. W Polsce pracujemy średnio o 2 godziny tygodniowo 
25dłużej niż statystyczny obywatel w Europie.  

Średnio w krajach należących do OECD 9%, a w Polsce 7,6% osób 

pracuje powyżej 50 godzin tygodniowo. Polska plasuje się w pierwszej

3 krajów o najmniejszej ilości czasu wolnego (tuż przed Meksykiem 

i Turcją). Pod względem ilości czasu wolnego można nas porównać do USA 
26i Kanady. 

27Ważniejsze dla Polaków niż wyższe zarobki czy awans są : 

rozwój umiejętności 
(65% badanych w Polsce) 

work-life balance 
(42% w Polsce [średnio 

na świecie 36%]) 

elastyczne warunki 
pracy (31%)   

74%

 88% 

 przedstawicieli Pokolenia Y (osób urodzonych na początku lat 80 

ubiegłego stulecia) deklaruje, że chce pracować w ramach elastycznego 

czasu pracy, a oczekuje stworzenia możliwości integracji życia 
29zawodowego i prywatnego (work-life integration).

TRENDY CSR W 2015II
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3 Egzoszkielet wspiera rehabilitację 
i wspomaga osoby starsze w chodzeniu

Egzoszkielet to mocowana na zewnątrz ciała powłoka (szkielet), której celem jest wzmocnienie siły mięśni użytkownika. Egzoszkielet
ma za zadanie wspomagać m.in. osoby starsze, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się, w rehabilitacji, wzmacniając mięśnie

33u pacjentów z urazami powypadkowymi, z niedowładami, ze stwardnieniem rozsianym i po udarach oraz osobom z przerwanym rdzeniem.

Innowacja

Be My Eyes to aplikacja polegająca na wolontariacie społecznościowym, która łączy niewidome osoby z wolontariuszami, którzy chcą pomóc 
niewidzącym. Aplikacja ta dzięki kamerze smartfona, jest zdalnymi oczami dla osób niewidzących. W razie potrzeby niewidomy zgłasza 

32konieczność pomocy, a wolontariusze mogą patrzeć przez telefon osoby niewidomej i słuchając pytań na nie odpowiadać .

2 Be My Eyes 
- pomóż niewidomym zobaczyć

Innowacja

Pacif-i to bezprzewodowy termometr w dziecięcym smoczku. Produkt przy pomocy sensorów umieszczonych w silikonowej powłoce na 
30bieżąco kontroluje temperaturę dziecka, przesyłając informację do specjalnej aplikacji na smartfona.

Teddy the Guardian. Pluszowy miś z wbudowanym zestawem sensorów, które będą monitorować pracę serca, ciśnienie i poziom natlenienia 
31krwi czy temperaturę ciała, a już niedługo monitorować poziom cukru we krwi dla diabetyków. 

Odczyty przez Bluetooth wysyłane są do aplikacji na smartfona.

1

TOP 5 INNOWACJI CSR WEDŁUG GO RESPONSIBLE: INNOWACJE W OBSZARZE ZDROWIA I MEDYCYNYIV

Domowa diagnostyka
medyczna

Innowacja
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4 Wciśnij „print” i rozwiąż problem społeczny 
protezy z drukarki 3D

Protezy drukowane na drukarkach 3D są znacznie tańsze, ale także są indywidualnie dopasowane do użytkownika.  Drukarki 3D nie są jeszcze 
standardem w naszych domach, ale już niedługo, mając taką drukarkę można będzie pomóc np. drukując rękę dla potrzebujących na całym 
świecie. Takie rozwiązanie realizowane jest przez e-NABLE–globalną społeczność wolontariuszy rozwijających niedrogie i dostępne technologie 

34wspomagające rozwiązania problemów społecznych.

 

5
Pasta na porost zębów
Stymulowanie odbudowy tkanki zębowej

Żel, który może pomóc w regeneracji zepsutych zębów w zaledwie tydzień. Po zastosowaniu żelu, komórki w zębach stymulowane
są do pomnażania się, dzięki czemu tworzą zdrowe tkanki zęba, które stopniowo zastępują te utracone przez próchnicę. Również tanim

35i dopasowanym sposobem na odbudowę uzębienia jest wykorzystanie drukarek 3D.

Innowacja

Innowacja

TOP 5 INNOWACJI CSR WEDŁUG GO RESPONSIBLE: INNOWACJE W OBSZARZE ZDROWIA I MEDYCYNYIV
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Zapraszamy na szkolenie
„Przyszłość raportowania CSR”

14 kwietnia 2015, Warszawa

Nowa dyrektywa UE wprowadza obowiązek raportowania dla dużych firm. Co to oznacza dla nich i dla reszty rynku? 
Jakie to ma przełożenie na małe i średnie przedsiębiorstwa – czy one również będą musiały raportować? 

Przyszłość raportowania CSR 
 to szkolenie w pełni poświęcone nowoczesnym formom 

raportowania, komunikacji z interesariuszami oraz 
inspiracjom i trendom, które będą kształtowały proces 
raportowania w przyszłości.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak skonstruować nowoczesny raport, który „chce się czytać”?
Jak dostosować raport do potrzeb wrażliwych odbiorców?
O czym pisać w raporcie i w jaki sposób najlepiej dotrzeć do głównych interesariuszy?
Jak raportować działania w całym łańcuchu wartości?
Jak współpracować i raportować wspólnie z dostawcami?
Jak uniknąć najczęstszych problemów i trudności w procesie raportowania?
Jak wykorzystać proces raportowa w dłuższej perspektywie działań CSR?
Jak stworzyć raport w wersji interaktywnej?
Jak stworzyć raport, który osiągnie sukces?!

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

„Przyszłość raportowania CSR” to spotkanie z ekspertami i praktykami 
oraz wskazówki i odpowiedzi, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

Szczegóły i zapisy na stronie 
www.goresponsible.pl 

Partnerzy 

http://raportycsr.pl/
http://goresponsible.pl

