
FORESIGHT CSR 
Ekspercki przegląd CSR

Rok 2016 Go Responsible rozpoczęło z ambitnymi planami, intensywnie rozwijając 
firmę o kolejne działy i poszerzając zakres swoich usług o nowe działania.

W celu uzyskania szczegółów i pełnej oferty 

zapraszamy do kontaktu:

nr 1(3)/2016

Przemysław Oczyp 
przemek@goresponsible.pl
tel. 603 982 403
www.goresponsible.pl

Innowacje społeczne
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INNOWACJE SPOŁECZNEI

Aktualny numer Foresight CSR poświęcony jest innowacjom społecznym, 
czyli tematowi, który jest ważny i popularny w ostatnim czasie. Będą mogli 
Państwo przeczytać o ciekawych przykładach innowacji społecznych, 
a także o ich projektowaniu.

Go Responsible 

Przemysław Oczyp przemek@goresponsible.pl 

R. A. Mashelkar

Getting more 
from less for more
 

str.3

W tym numerze odpowiadamy również na pytanie: 
Dlaczego przełomowe innowacje technologiczne, 
które rozwiązują główne problemy współczesnego 
świata, są tak rzadkie? W przeglądzie prezentujemy 
5 najciekawszych innowacji technologicznych, które 
według Go Responsible mają realną szansę przyczynić 
się do zmniejszenia problemu ubóstwa, a także 
przyśpieszyć rozwój gospodarczy i społeczny.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy 

do współtworzenia z nami kolejnych 

edycji Eksperckiego Przeglądu CSR.

TOP 5 INNOWACJI WEDŁUG GO RESPONSIBLE: NOWE TECHNOLOGIE JAKO WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

V str.15

INNOWACJE BIZNESOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCHII str.7

PROFESJONALIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH A WSPÓŁPRACA Z BIZNESEMIII str.9

PROJEKTOWANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCHIV str.13

Działając zgodnie z Polityką CSR, Polska Spółka Gazownictwa realizuje szereg ważnych inicjatyw, które wynikają ze strategii 
biznesowej firmy. PSG stara się, aby realizowane projekty był innowacyjne nie tylko w zakresie formy, ale przede wszystkim treści. 
W ramach aktywnego i rzetelnego dialogu Polska Spółka Gazownictwa zainicjowała współpracę z Policją, Państwową 
Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi. Cieszę się, że nasz flagowy projekt – konkurs grantowy Bezpiecznie TU i TAM 
okazał się bardzo dużym sukcesem. Liczba zgłoszeń oraz ich zasięg terytorialny dowodzą jak potrzebną był on inicjatywą. 
Z pewnością będzie on kontynuowany. Będziemy pogłębiać relacje z interesariuszami spółki. Obecnie organizujemy 
i przeprowadzamy sesje dialogowe z najważniejszymi z nich. Dzięki temu angażujemy partnerów i tworzymy długofalowe, 
trwałe relacje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, aby przeprowadzony przez PSG dialog był rzeczywisty, 
spółka zobowiązała się odnosić do wszystkich oczekiwań zasygnalizowanych przez interesariuszy.

Katarzyna Wróblewicz
Kierownik Biura Relacji Zewnętrznych i CSR

W numerze piszemy również o współpracy trzeciego 
sektora z biznesem, o której mówi się już od dłuższego 
czasu. W ostatnich latach obserwujemy, jak zmienia się 
podejście przedsiębiorstw i organizacji społecznych. 
Jednak czy w tak szybko zmieniającym się otoczeniu 
jest im teraz bliżej do siebie? 

Partnerem wydania jest Polska Spółka Gazownictwa, 
która w sposób niestandardowy podchodzi 
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
dając im więcej niż się spodziewają. 
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INNOWACJE SPOŁECZNEI

1Jak powstają innowacje1

Termin „innowacje” zaistniał w drugiej połowie XX w., wiadomo jednak, że innowacje 
powstawały od zarania dziejów. 

1. inwencja, wynalazek (invention); 
np. mikroukłady scalone, 
komputer osobisty

2.innowacja (innovation); 
np. Internet, pierwsze portale 
z ogłoszeniami o pracę 
i komunikatory

3.imitacja, naśladownictwo (imitation); 

kolejne strony internetowe 
z ogłoszeniami, kolejne komunikatory, 
media społecznościowe etc.

25 etapów powstawania innowacji 

Co jest „innowacyjnego” w dzisiejszych innowacjach?

nigdy wcześniej nie mieliśmy dostępu 
do takiej ilości wiedzy nt. świata, ale 
i samym człowieku, jak i mechanizmach, 
jakie nim kierują

Cykl życia innowacji społecznych

Prompts
(podpowiedzi)  Proposals

(propozycje)

1. 
2. 

Prototyping
(prototypowanie) 

3. 

Sustaining
(podtrzymywanie) 

4. 

Scaling 
(skalowanie) 

5. 

Innowacje społeczne2
Innowacje społeczne to pozytywne zmiany społeczne, które zwiększają zdolność pojedynczych ludzi oraz grup 

społecznych do działania i samodzielnego rozwiązywania problemów, ale też zaspakajania nowych potrzeb, 

pojawiających się w związku ze zmianami cywilizacyjnymi.

Na rozwój innowacji społecznych wpływa w dużej mierze postawa cechująca się otwartością, kreatywnością, 
przedsiębiorczością i umiejętnością rozwiązywania problemów. Istotne jest również przeniesienie nacisku z posiadania 
wiedzy na umiejętne zarządzanie wiedzą, samodzielność i branie odpowiedzialności za własną ścieżkę edukacyjną 
i zawodową. Taka postawa zapewnia łatwiejszą adaptację do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

it’s ok to fail better done than perfect

Czym wyróżniają się innowacje społeczne:

1.Rozwiązanie ma charakter nowatorski - jest zupełnie nowym pomysłem lub w nowatorski 
sposób wykorzystuje rozwiązanie z innej dziedziny.

2.Są odpowiedzią na potrzeby lub problemy społeczne, a ich zaspokojenie jest istotą powstania 
danego rozwiązania.

3 Lodówki sąsiedzkie -lokalna społeczność wynosi do ogólnodostępnej lodówki jedzenie, 
którego wie, że nie zje i nie chce go zmarnować, lub aby specjalnie wspomóc osoby potrzebujące.

3. Rozwiązanie wypracowuje sama zainteresowana grupa społeczna i w wyniku wypracowania 
tego rozwiązania grupa ta uzyskuje większą samodzielność, niezależność od czynników 
rynkowych lub instytucji państwa.

4. Wykorzystanie często niewykorzystanych do tej pory zasobów.

Inicjatywa Oddam odpady (www.oddamodpady.pl) - portal, na którym umieszcza się 
niepotrzebne, z pozoru nie mające wartości przedmioty, które inni ludzie wykorzystują np. 
do działań artystycznych czy edukacyjnych. 

 

Co-working rodzicielski - dzielenie się opieką nad dziećmi, umożliwiające wykonywanie 
zadań pozarodzicielskich.

nigdy wcześniej nie istniało takie 
narzędzie, jak Internet, które nie tylko 
kumuluje wiedzę, ale pozwala na 
zarządzanie prawie nieograniczonymi 
zasobami ludzkimi, a także jest 
środowiskiem umożliwiającym szybkie 
testowanie innowacji

pojawia się 
potrzeba 
zmiany społecznej

rozważane 
są możliwe 
rozwiązania 

testowanie 
wypracowanego 
pomysłu pomysł wchodzi 

do codziennego 
użycia danej 
społeczności

rozwijanie 
i rozpowszechnianie 
rozwiązania 
na szerszą skalę
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Trendy w dziedzinie innowacji społecznych3

Crowdfunding 

to proces komunikowania się z dużą liczbą osób w celu pozyskania wiedzy, opinii, 
4czasu lub zasobów, np. finansowych . Na zasadach crowdsourcingu poprzez 

5wykorzystanie Internetu działa m.in. Wikipedia oraz Khan Academy  - społeczność 
osób, które kręcą filmiki edukacyjne i tłumaczą je na rozmaite języki, aby mogli 
z nich korzystać uczniowie z całego globu. 

Crowdsourcing

Skala działalności PolakPotrafi.pl

10 376 606 zł
użytkownicy wpłacili

2021
wszystkich projektów

284 110 zł
największy projekt

3688
najwięcej wpłat w projekcie

117706
liczba wpłat

131%

udane projekty 
osiągają średnio

Portale takie jak: 

Fundacja Rodzinna rozpoczyna działalność centrum co-workingowego 
z opcją opieki nad dziećmi. Jest to innowacyjny projekt, który odpowiada 
na potrzeby obywateli współczesnego społeczeństwa w kwestii pogodzenia 
życia zawodowego, zwłaszcza prowadzenia własnego biznesu, z życiem 
rodzinnym i wychowaniem dzieci. 

Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy

Innowacyjne Centrum co-workingowe, w którym bezpłatnie mogą pracować rodzice, podczas gdy ich dzieci, 
również nieodpłatnie, będą tuż obok w klubiku malucha, pod profesjonalną opieką, zostanie otwarte już 
w kwietniu 2016 r. na warszawskiej Pradze Południe w Centrum Aktywności Lokalnej PACA 40. Fundacja 
poprzez swoje działania tworzy miejsce spotkań i inspiracji, strefę rozwoju zawodowego i osobistego 
rodziców oraz wszechstronnego rozwoju dzieci. Oprócz miejsca pracy rodziców i zabaw dla dzieci, w Centrum 
znajdzie się także przestrzeń warsztatowa, networkingowa oraz kawiarnia. 

Komisja Europejska przekazała na działania związane z ekonomią społeczną (es) w Polsce ponad 
1 mld zł, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednim okresie programowania. [...] Pieniądze 

10dostaliśmy dzięki temu, że rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). 

W tej perspektywie finansowej 

Ekonomia społeczna łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Zyski nie mają jedynie na celu zwiększania 
dochodu właścicieli, ale  również reinwestowane są w cele społeczne lub, w przypadku spółdzielni socjalnych, 
przeznaczane na reintegrację członków z rynkiem pracy.

, są bardziej elastyczne, dzięki 
czemu w łatwiejszy sposób mogą przetrwać trudne okresy lub kryzysy gospodarcze, jednocześnie włączając osoby 
wykluczone społecznie.

Sektor publiczny, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, wspiera również poprzez dotacje podmioty ekonomii 
społecznej (PES), które w ostatnim czasie stają się źródłami innowacji społecznych lub w dużym stopniu korzystają 

9z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi. 

Podmioty ekonomii społecznej są często źródłem innowacji społecznych

W 2015 roku
z bezpłatnych aktywności 
skorzystało ponad

Zarządzanie 
partycypacyjne
Innowacje społeczne powstają również w momencie zwiększenia 
możliwości partycypacyjnych społeczeństwa w rozwiązywaniu różnych 
problemów, np. poprzez budżet partycypacyjny czy tworzenie miejsc 
typu  - przestrzeni całkowicie bezpłatnej, 
otwartej na przedsięwzięcia lokalnej społeczności, organizacji 
pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych. 

Miejsce Akcji Paca 40

5 tys. osób

forma finansowania działań przez społeczność zainteresowaną danym projektem, 
poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat.

6TuDu 
to pierwsza w Polsce 
platforma 
crowdsourcingowa, 
której misją jest wspieranie 
ciekawych projektów 
społecznych online 
- za pośrednictwem 
Internetu 

wolontariusze wykonują 
mikrozadania dla organizacji, 
czasami wystarczy 

by pomóc. W pierwszym 

15 minut dziennie 

miesiącu od uruchomienia 
na TuDu zarejestrowało 

się ponad użytkowników, 

w tym organizacji 

pozarządowych.  

330 

100 

W bazie pojawiło 

się

społecznych i 

z czego 

i już zakończyło 

się sukcesem.

 35 projektów 
100 zadań, 

15 projektów 

36 zadań 

Najpopularniejsze 
zadania: burze mózgów, 
wyszukiwanie informacji, 
wykonywanie 
tłumaczeń, tworzenie 
i edycja tekstów, 
projektowanie 

7(np. grafiki) .

PolakPotrafi.pl, Wspieram.to, TheJillion.com, zrzutka.pl, pomagają zbierać pieniądze na dowolne projekty wymyślone przez pojedyncze osoby, 

zespoły czy organizacje. Dzięki korzystaniu z portalu FaniMani.pl część pieniędzy z zakupów w Internecie trafia do organizacji pozarządowych.

Miejsce Akcji Paca 40

Ekonomia społeczna źródłem innowacji społecznych
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Trendy w dziedzinie innowacji społecznych3
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2021
wszystkich projektów

284 110 zł
największy projekt

3688
najwięcej wpłat w projekcie

117706
liczba wpłat

131%

udane projekty 
osiągają średnio

Portale takie jak: 
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INNOWACJE BIZNESOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCHII

Impact investing - działania podmiotów typu venture capital (VC) i private equity (PE), czy funduszy inwestycyjnych, 

w ramach których pieniądze inwestowane są w spółki i organizacje, które poprzez swoją działalności oprócz dochodów 
pieniężnych tworzą mierzalne korzyści społeczne lub ekologiczne.

CSV, tworzenie wspólnej wartości (Creating Shared Value, CSV) - wg M. Portera i M. Kramera, wartość wspólna to strategia

i praktyki operacyjne, które podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprawiając jednocześnie warunki bytowe 
społeczności lokalnych, w otoczeniu których prowadzi ono swoją działalność. Przykładem może być tworzenie społecznie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw - np. korzystanie dużych firm z usług cateringowych przedsiębiorstw społecznych 
lub zakupu od nich kartek świątecznych.

Croudsourcingowy charakter wolontariatu pracowniczego oraz wolontariatu kompetencji. 

Innowacje społeczne 

13 14BlaBlaCar   Uber

15Last Minute Sotto Casa

jako inspiracje biznesowe:

,czy , jako następcy samopomocowej usługi car-sharingu - dzielenia się kosztami podróży czy 

umożliwienia przejazdu osobom nie posiadającym samochodu.

 - strona internetowa pozwalająca sklepom dotrzeć do odbiorców zainteresowanych 

żywnością o krótkim terminie przydatności do spożycia, sprzedawaną po niższej cenie, jako następca sąsiedzkich 
lodówek i ruchów społecznościowych związanych z zapobieganiem marnotrawstwu pożywienia.

Utworzona w 1997 roku, organizacja NESsT rozwija i inwestuje w przedsiębiorstwa 
społeczne, które rozwiązują najistotniejsze problemy w krajach rynków wschodzących. 

Inwestycje w małe społeczności lokalne

Organizacja wspiera pionierskie przedsiębiorstwa, których innowacyjny model biznesowy wspiera przeciwdziałanie 
ubóstwu, umożliwiając dostęp do technologii, godziwego zatrudnienia i płacy dla najbardziej marginalizowanych 
społeczności. Organizacja inkubuje innowacyjne przedsiębiorstwa, których modele biznesowe przyczyniają się do 
walki z ubóstwem, komercjalizują dostępne technologie, generują godne miejsca pracy i możliwości uzyskania 
dochodu dla najbardziej marginalizowanych społeczności. NESsT oferuje długofalowe wsparcie mentorskie i dostęp 
do kapitału, przygotowując przedsiębiorstwo do skalowania (5-7 lat).   

NESsT wpływ globalny

400 000 osób o niskich 

dochodach korzysta z działalności 
przedsiębiorstw społecznych NESsT; 

160 przedsiębiorstw 

społecznych wspieranych 

w 10 krajach
 

NESsT swoim wsparciem objęła m.in. firmę społeczną SIEDLISKO – innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne w małej 
polskiej wsi na Opolszczyźnie. Firma prowadzi dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, wymagających 
całodobowej opieki. Zatrudniając wykwalifikowany personel medyczny,  oferuje także zatrudnienie młodym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną. W Polsce jedynie 2% osób niepełnosprawnych intelektualnie posiada zatrudnienie. 

32 

zatrudnione 
osoby 

8 

 stażystów

36 

przeszkolone 
osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie  

150 osób 
niepełnosprawnych 
oraz członkowie 
ich rodzin otrzymało 
wsparcie

Kwota zainwestowana 

w roku wynosiła 

czyli o niż 

w . Prognozy 

na rok mówią 

o
11wzroście . 

2014 

10,6 miliarda dolarów 

 7% więcej 
 2013 roku

2015 
 16-procentowym 

W inwestorzy ulokowali w ramach impact investment  2015 roku 

około 

dolarów na całym świecie 

Według badania J.P. Morgan 
i Global Impact Investing

60 miliardów 

Social Business Accelerator prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie 
12Inwestorów Kapitałowych  

12 przedstawicieli III sektora zostało sparowanych z 12 inwestorami Private Equity i odbyło 
średnio 7 spotkań w okresie roku - od czerwca 2014 roku do końca czerwca 2015 roku.

Łącznie, profesjonaliści stowarzyszenia poświęcili 360 godzin na pracę w programie – 
to ekwiwalent prawie 9 tygodni roboczych.

90% zespołów osiągnęło bardzo zadawalające lub ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi 
o realizację założonych celów.

Rezultaty finansowe

46% przedsiębiorstw 
z NESsT osiągnęło próg 
rentowności w pierwszym roku 
działalności;

25% średni zwrot 
z inwestycji na przedsiębiorstwo

Wpływ społeczny NESsT

30 000 miejsc pracy 
utworzonych przez 
przedsiębiorstwa NESsT
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770 mln zł 
miesięcznie wydają NGO na etaty

147 000 
pracowników etatowych, 
dla 85% to główne 
miejsce pracy etatów przeliczeniowych

Sedlak & Sedlak 
podaje, że w 2014 roku średnie 
wynagrodzenie wynosiło:

Zaawansowane zarządzanie 
22strategiczne w NGO:

9% 
organizacji posiada 
dokumenty 
o charakterze 
strategicznym   

56,7% 

5,8% 

organizacji konsultowało 
projekty podejmowanych 
działań, w tym

z instytucjami 
doradczymi

23% 
organizacji 
wydatkowało 
środki na promocję 
swojej działalności

Profesjonalna współpraca 
NGO z biznesem:

35,8% 

50%

organizacji współpracowało 
z przedsiębiorstwami, w przypadku 

23
fundacji było to  

Dążąc do profesjonalizacji, organizacje coraz częściej 
opierają swoje działania nie tylko na zaangażowaniu 
wolontariuszy, lecz na etatowym zatrudnianiu specjalistów 
lub osób, które w trakcie pracy zdobywają specjalistyczną 
wiedzę.

PROFESJONALIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH A WSPÓŁPRACA Z BIZNESEMIII

Wachlarz form organizacyjnych i treści działań, które 
wypełniają trzeci sektor, jest tak różnorodny, jak 
zróżnicowane są obywatelskie potrzeby i pomysły.

Organizacje pozarządowe opierające się na nieodpłatnej 
pracy swoich członków stanowią niemal połowę sektora, 
a podobna ilość nie posiada żadnego majątku. 
Organizacje potrzebują przede wszystkim wiedzy, 
narzędzi i stabilnych źródeł finansowania. Biznes coraz 
częściej stara się zrozumieć problemy i potrzeby 
społeczne oraz angażować w ich rozwiązywanie, 
m.in. przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
ale często oczekuje od nich bardziej profesjonalnej 
postawy i działań.

45% organizacji opiera 
się na nieodpłatnej pracy 
swoich członków

48% nie posiada 
żadnego majątku

42% 

24 tys. zł
posiada roczny budżet 

16 
powyżej 

W 2014 roku było zarejestrowanych 
około 17 tysięcy fundacji

107 tysięcyi  
17stowarzyszeń  

 

Organizacje pozarządowe w Polsce: 

23% 
organizacji podejmuje 
działania systematyczne, 
ale nie intensywne. 
Rzadko posiadają plany 
i strategie, tylko 
część z nich zatrudnia 
etatowych pracowników. 

Przeciętny budżet roczny 
23 tys. zł

35% 
organizacji prowadzi 
regularne działania, ale 
mało intensywne, oparte 
jednak na planach 
i strategiach. Połowa 
z nich zatrudnia 
etatowych pracowników. 

Przeciętny budżet roczny 
24 tys. zł

7% 
organizacji zatrudnia 
około 11 pełnoetatowych 
pracowników, prowadzi 
intensywne działania, 
ma wypracowane 
standardy i dokumenty 

18strategiczne.  

Przeciętny budżet roczny 
600 tys. zł

19W polskich organizacjach pozarządowych pracuje:

214200 zł  
średnie wynagrodzenie 
w Polsce

203851 zł
średnie wynagrodzenie 
w NGO

24Wsparcie dla NGO od biznesu:

34% 
otrzymuje wsparcie 
finansowe 

23% 
uzyskuje wsparcie 
rzeczowe 

14% 
otrzymuje 
nieodpłatne usługi

10% 
realizuje projekty 
wspólnie z biznesem

9% 
uzyskuje usługi 
po obniżonej cenie

Biznes z jednej strony oczekuje profesjonalizacji od organizacji pozarządowych, 
ale przekazuje głównie pieniądze i dary, a nie wiedzę. 

Fundacja TechSoup współpracuje z firmami technologicznymi na całym świecie, umożliwiając 
organizacjom pozarządowym otrzymanie na preferencyjnych warunkach produktów technologicznych, 
takich jak legalne oprogramowanie (np. pakiety biurowe, programy antywirusowe) i sprzęt komputerowy.

Technologie IT są często kluczowe dla podwyższania efektywności pracy NGO realizujących projekty wymagające 
niezawodnej koordynacji. Dlatego Polska Akcja Humanitarna (PAH) zawiązała strategiczne partnerstwo z firmą 
Microsoft. Dzięki współpracy PAH otrzymała oprogramowanie Microsoft warte ponad milion złotych.  

Otrzymane oprogramowanie ułatwia organizacji obieg informacji między centralą a Misjami w terenie, 

co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie projektami i dostawami pomocy humanitarnej. 

Dzięki profesjonalnym narzędziom, PAH może analizować kompletne dane i na ich podstawie lepiej planować 

działania, a także efektywniej monitorować i ewaluować projekty. Pozwala to również na szybszą koordynację 

w momentach krytycznych, takich jak ewakuacja personelu i sprzętu w sytuacjach zagrożenia, co ma znaczenie 

dla bezpieczeństwa ludzi.

Strategiczna współpraca NGO z biznesem

W Polsce z programu Technologie.org.pl skorzystało:
253649 7949  43 mln zł   organizacji, które złożyły zamówień, dzięki czemu zaoszczędziły ponad

35% 
organizacji podejmuje 
mało systematyczne, 
akcyjne działania. 
Nie posiadają planów, 
strategii, a ważne jest 
"tu i teraz". 

Przeciętny budżet roczny 
wynosi 5 tys. zł

Praca pozaetatowa 
odpowiada³a ponad 

53 000
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770 mln zł 
miesięcznie wydają NGO na etaty

147 000 
pracowników etatowych, 
dla 85% to główne 
miejsce pracy etatów przeliczeniowych

Sedlak & Sedlak 
podaje, że w 2014 roku średnie 
wynagrodzenie wynosiło:

Zaawansowane zarządzanie 
22strategiczne w NGO:

9% 
organizacji posiada 
dokumenty 
o charakterze 
strategicznym   

56,7% 

5,8% 

organizacji konsultowało 
projekty podejmowanych 
działań, w tym

z instytucjami 
doradczymi

23% 
organizacji 
wydatkowało 
środki na promocję 
swojej działalności

Profesjonalna współpraca 
NGO z biznesem:

35,8% 

50%

organizacji współpracowało 
z przedsiębiorstwami, w przypadku 

23
fundacji było to  

Dążąc do profesjonalizacji, organizacje coraz częściej 
opierają swoje działania nie tylko na zaangażowaniu 
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wiedzę.
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16 
powyżej 
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107 tysięcyi  
17stowarzyszeń  
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intensywne działania, 
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standardy i dokumenty 

18strategiczne.  

Przeciętny budżet roczny 
600 tys. zł

19W polskich organizacjach pozarządowych pracuje:
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w NGO
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Innowacje dla bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo to jedna z kluczowych odpowiedzialności i wartości 
Polskiej Spółki Gazownictwa. Prewencyjne i edukacyjne działania na 
rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w niestandardowy sposób 
prowadzone są na dużą skalę. PSG realizuje szereg projektów, które 
są ujęte w polityce CSR spółki. 

Ciekawym projektem z zakresu CSR, który w nieszablonowy sposób przyczynia się do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa, jest konkurs grantowy PSG Bezpiecznie TU I TAM. Do udziału w nim Polska Spółka Gazownictwa 
zaprosiła organizacje pozarządowe. Miały one za zadanie opracować autorskie projekty, skierowane do społeczności 
lokalnych w zakresie bezpieczeństwa oraz propagowania wiedzy na temat ochrony życia i zdrowia. Autorzy 
najlepszych projektów otrzymali po 10 tysięcy złotych na ich realizację. 

Zwycięskie inicjatywy różnią się pod względem zakresu i tematyki. Część zakłada wykorzystanie innowacyjnych 
rozwiązań, inne stawiają na bardziej tradycyjne metody. Wszystkie łączy jednak realny wpływ na poziom 
bezpieczeństwa oraz aktywizacja społeczności lokalnych. Wsparcie PSG nie ogranicza się tylko do przekazania 
środków finansowych. Firma dzieli się także swoim know-how. Dla zwycięskich i wyróżnionych organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych przeprowadzone zostało szkolenie „W jaki sposób 

mierzyć efekty działań społecznych?”. Innowacyjne jest także podejście PSG do oceny projektów. W pracach jury 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dzięki czemu nagrodzono inicjatywy, które w rzeczywisty 
sposób odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności.

Warto dodać, że Polska Spółka Gazownictwa nawiązała także współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną. 
Połączenie sił i wspólne działania mają zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać sytuacjom kryzysowym. W PSG 
zostały powołane specjalne zespoły do współpracy z danymi instytucjami, które wypracowały szczegółowe zasady 
współdziałania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych na terenie całego kraju oraz prewencji w zakresie nielegalnego 
poboru gazu.

26Współpraca NGO z biznesem w Polsce 

Na ogół nie budują jednak relacji o trwałym 
i regularnym charakterze, ponieważ specyfika 
współpracy między sektorami oparta jest głównie 
o transfer środków finansowych, a nie transfer 
wiedzy czy wspólną realizację projektów. 

Kontakty ze sferą biznesu, choć coraz 
bardziej powszechne, nie są zbyt 
intensywne.

4% 
organizacji deklaruje, że ich relacje 
z firmami prywatnymi mają częsty 
i regularny charakter. 

75% 
organizacji kontaktuje się z biznesem

Idealna kooperacja powinna opierać się na wniesieniu w miarę równego wkładu pracy, a firmy nie powinny 
być jedynie sponsorami projektów. Poniższe dane pokazują wyzwania stojące przed obydwoma sektorami: obok 
kwestii intensyfikacji współpracy, niezwykle istotne jest też wzajemne zrozumienie swoich potrzeb i przedyskutowanie 
oczekiwań. Dla pewnej części organizacji sektor biznesu jest jednak wciąż tylko źródłem zasobów (często nieosiągalnym), 
nie zaś faktycznym partnerem działań.

Współdziałanie o pozafinansowym charakterze, oparte na wspólnej realizacji 
projektów lub transferze specjalistycznej wiedzy, nadal pozostaje rzadkością.

W ciągu dwóch ostatnich lat 57% stowarzyszeń i fundacji otrzymało 
jakąś formę wsparcia od firm. Organizacje otrzymały wsparcie 
w postaci:

40% 

finansowej 
i darowizn

28% 

rzeczowej, 
materiałowej 
i sprzętu

18% 

nieodpłatnych 
usług

10% 

merytorycznej 
i wiedzowej 

10% 
barterowej

9% 

wspólnej 
realizacji 
projektów

7% 
społecznego 
zaangażowania 
pracowników firmy 
na rzecz organizacji

Dominacja finansowej 
formuły współpracy jest 
w pewnym stopniu 
wypadkową oczekiwań 
stowarzyszeń i fundacji 
wobec sektora prywatnego.

61% 
organizacji oczekuje 
wsparcia finansowego 
od biznesu
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PROJEKTOWANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCHIV

W projektowaniu innowacyjnych rozwiązań na problemy społeczne może pomóc Design Thinking. To metoda 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb ludzi
i dopasowaniu produktu lub usługi do ich potrzeb. 

Założenia Design Thinking:

Koncentracja 
na użytkowniku 
– zrozumienie 
jego potrzeb

Zróżnicowany 
zespół – spojrzenie 
na problem z wielu 
perspektyw

Eksperymentowanie
i częste testowanie – 
budowanie prototypów 
i zbieranie opinii 
od użytkowników

Design Thinking pomaga wypracować użyteczne innowacje społeczne

27 Lift ware
Sztućce dla chorych na Parkinsona (USA)1

28De Gode Kokken
Przeprojektowanie systemu dostarczania żywności do osób starszych 
w Holstebro (Dania)

2

29 Innova Schools 
Projektowanie sieci szkół (Peru)3

W całej Danii aż 125 tys. osób starszych korzysta z usługi dostarczania posiłków do domu. Jednak ze względu na nieodpowiednią 
jakość posiłków i obsługi, aż 60% osób korzystających z usługi było słabo odżywionych, a 20% niedożywionych. Agencja 
Hatch&Bloom na podstawie badań i warsztatów przeprowadzonych w mieście Holstebro z seniorami, kucharzami, 
kierowcami, przeprojektowała cały system dostarczania posiłków dla starszych osób. Dostarczanie posiłków obecnie 

W związku z niską jakością edukacji w Peru, sieć prywatnych szkół Innova z firmą IDEO na podstawie badań i prototypowania 
rozwiązań zaprojektowali idealną szkołę wraz z nowym modelem kształcenia. Szkoła ta jest w formie campusu 
budynków, który łatwo przystosować do różnych celów. Znajdują się w nim laboratoria, amfiteatry, kafejki, zagospodarowane 
dachy. Również wewnątrz można łatwo zmienić aranżację, m.in. poprzez przesuwane ściany i meble na kółkach. 
Nauka w szkole polega na połączeniu kształcenia indywidualnego i grupowego, opartego na ukierunkowaniu przez 
nauczyciela, pracy projektowej, eksperymentów oraz wykorzystaniu nowych technologii komunikacyjnych. Dla 
nauczycieli stworzono „Centrum Materiałów dla Nauczycieli”, w którym mogą znaleźć 18 000 scenariuszy lekcji 
opracowanych zgodnie z najnowocześniejszymi tendencjami w pedagogice. W rezultacie wprowadzonych rozwiązań 
Innova Schools jest największą prywatną siecią szkół w Peru, a jej uczniowie na egzaminach osiągają do trzech razy 
wyższą punktację niż średnie krajowe.

Jednym z objawów choroby Parkinsona są trzęsące się ręce. Jest to bardzo uciążliwe szczególnie podczas jedzenia. Lift 
ware na podstawie badań i we współpracy z osobami, którym trzęsą się ręce opracował sztućce, które eliminują 70% 
wstrząsów. Rozwiązanie polega na wbudowaniu mikroczipu, czujników oraz małego silniczka w rękojeść łyżki. Czujniki 
wykrywają ruchy ręki, a mały komputer zawarty w mikroczipie steruje silniczkiem tak, aby łyżka poruszała się przeciwnie 
do ruchów ręki. W ten sposób cały ruch ręki i łyżki jest stabilizowany, a osoba chora może zjeść spokojnie posiłek.

30MYCODE  
Kody genetyczne (Japonia)4

Tomoko Namba stworzyła produkt, który pozwoli każdemu Japończykowi poznać swój kod genetyczny. Produkt 
powstawał we współpracy z lekarzami, genetykami oraz z firmą zajmującą się projektowaniem usług. Laboratoria 
uniwersyteckie były odpowiedzialne za naukową i techniczną stronę projektu, a firma IDEO odpowiadała za prowadzenie 
procesu, testowanie prototypów. W procesie projektowania zostały wykonane próby wykonania testów w domu, 
przekazywanie danych, zakup testów przez Internet, a także takie elementy jak nazwa, logo, identyfikacja wizualna.
Obecnie są dostępne różne pakiety testów genetycznych, dzięki którym można oznaczyć do 283 uwarunkowań, w tym 
predyspozycje do 40 rodzajów nowotworów. Klienci zamawiają przez stronę internetową odpowiedni pakiet do 
pobierania próbek śliny, które następnie muszą odpowiednio opisać i przesłać na wskazany adres. Po dwóch tygodniach 
klienci mogą sprawdzić swoje wyniki on-line. Do wyników są dołączone porady dietetyczne oraz wskazania 
do wykonywania ćwiczeń.

DOBRA 
KUCHNIA

przypomina zamawianie jedzenia z restauracji, gdzie seniorzy mogą dopasować usługę do swoich potrzeb - określić 
wielkość porcji i zalecenia dietetyczne, np. posiłek dla chorych na cukrzycę, niedożywienie, otyłość, a także zamówić 
dodatkowy posiłek dla swojego gościa. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanych podczas warsztatów zmieniono nazwę 
agencji dostarczającej posiłki na „Dobra kuchnia”, wygląd samochodów, ubrania osób dostarczających, a także poprawiono 
opisy w menu. W wyniku zmian o 22% wzrosła liczba klientów, a o 78% sprzedaż zdrowych posiłków.
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PROJEKTOWANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCHIV
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jego potrzeb
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zespół – spojrzenie 
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perspektyw

Eksperymentowanie
i częste testowanie – 
budowanie prototypów 
i zbieranie opinii 
od użytkowników
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2
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Zgodnie z badaniami UNICEF z 2011 roku:

23% 

uczniów szkół 
podstawowych 
w Południowej Azji 
nie uczęszcza 
do szkoły regularnie 

30% 
uczniów szkół 
podstawowych 
w Afryce Subsaharyjskiej 
nie uczęszcza 
do szkoły regularnie  

Inteligentne
elektroniczne podręczniki

Innowacja

1

TOP 5 INNOWACJI WEDŁUG GO RESPONSIBLE: NOWE TECHNOLOGIE JAKO WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

V

Do rozwiązania globalnych problemów społecznych można posłużyć się technologią oraz wynalazkami. Znajdą 
one również zastosowania w wielu innych sytuacjach i miejscach. Ich twórcy mogą nie tylko pomóc rozwiązać problem 
społeczny, ale również na tym zarobić.

Obecnie jest wiele dostępnych źródeł finansowania B+R dla polskich przedsiębiorstw, dlatego warto wykorzystać tę 
szansę. Poniżej prezentujemy przykłady, które mogą posłużyć jako inspiracje zarówno do rozwiązania globalnych 
problemów, jak i do wykorzystania w komercyjny sposób. 

Jednym z problemów edukacyjnych w krajach rozwijających się jest dostęp do podręczników i książek. Nawet jeżeli 

w danej wiosce są szkoły i biblioteki, to nie zawsze są one odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb 

różnych grup wiekowych.

Rozwiązaniem mogą być podręczniki, które dynamicznie dostosowują treści do różnych poziomów zaawansowania, 
języków i innych specyficznych potrzeb użytkownika. Podręczniki typu SMART mogą być automatycznie tłumaczone 
na języki ojczyste, wyposażone w różne poziomy trudności i zawierać lokalnie istotne informacje, o równouprawnieniu, 
prawach człowieka itp. Biorąc pod uwagę spadające ceny urządzeń takich jak smartfony czy tablety, pozwoli 
to w szybki i relatywnie tani sposób zniwelować problemy z brakiem materiałów, a także kadry nauczycielskiej. 
SMART podręczniki mogą być wyposażone w odpowiednie poradniki lub być podłączone do sieci, umożliwiając 
współpracę z wykładowcami na odległość. Dodatkową zaletą jest możliwość nauki w dowolnym momencie, co znacząco 
mogłoby podnieść poziom edukacji, gdyż powiązanym problemem jest wysoki poziom nieobecności dzieci w szkole.

Współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie wykształcenia wyższego. Stosunek liczby wszystkich osób 
uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu 
poziomowi kształcenia (19-24 lata). 

Południowa Azja Afryka Subsaharyjska Średnia światowa 

10% 
Kobiety 

10% 

Mężczyźni
5% 
Kobiety 

7% 

Mężczyźni
39% 
Kobiety 

32% 

Mężczyźni

Inteligentne podręczniki dostępne na urządzeniach mobilnych mogą mieć bardzo 
szerokie zastosowanie w edukacji również w rozwiniętych krajach.

Począwszy od ograniczenia wagi szkolnych tornistrów, przez rozwijającą się 

edukację demokratyczną i edukację domową, w ramach której niezbędna wiedza 

byłaby dostępna w każdym momencie (education on demand), aż po dostęp 

do globalnych, najnowszych treści, które byłyby dostępne dla uczniów w wielu 

językach. 10 kg 
31waży tornister ucznia  

Nowa generacja
domów

Innowacja

2
Ze względu na gwałtowne zmiany klimatu oraz coraz częstsze anomalie i katastrofy pogodowe potrzebny jest 
przełom w budownictwie. Istotne jest opracowanie ekologicznych, niedrogich, trwałych oraz dostosowanych 
do wymogów kulturowych domów - schronienia dla rodzin.

43 miliony 
32uchodźców 

Ponad 

800 milionów 
ludzi znajduje 
się w miejskich 
slumsach, często żyjąc 
w prowizorycznych 

33mieszkaniach lub ruinach  

Na całym 
świecie ponad 

50 milionów ludzi 
musiało opuścić swoje 
domy. Każdego dnia 
ta liczba rośnie 

34o kolejne tysiące  

Co 4 sekundy 
ktoś jest zmuszony 

35do ucieczki  

Innowacja ta też ma drugi wymiar, może pomóc rozwiązać problemy z czasowym schronieniem dla ludności dotkniętej 
katastrofami naturalnymi, czy też pomóc w szybkim zorganizowaniu obozów dla uchodźców, a także emigrantów.
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Zgony matek na 100 tys. urodzeń żywych 
(MMR - Maternal Mortality Ratio)

Południowa 
Azja

Afryka 
Subsaharyjska

Średnia 
światowa 

220

Kraje OECD o wysokich 
dochodach mieszkańców

500 13 210

U5MR (under-five mortality rate) (śmiertelność dzieci 
poniżej 5. roku życia na 1000 urodzeń żywych) 

Południowa 
Azja

Afryka 
Subsaharyjska

Średnia 
światowa 

Kraje OECD o wysokich 
dochodach mieszkańców

65 106 6 52

Klinika
w pudełku

Innowacja

3

W krajach rozwijających się wciąż znaczącym problemem jest śmiertelność noworodków i ich matek. Zaopatrzenie 

kliniki w podstawowy sprzęt, mogący uratować zarówno matki, jak również ich dzieci, to obecnie koszt ponad 

100 000 dolarów, co stanowi realną barierę dla ubogich regionów. 

Kluczowe więc jest dostarczenie zintegrowanych, łatwych w obsłudze urządzeń, które będą przystępne cenowo, 
ale również wyposażone we własne systemy zasilania. Rozwiązaniem mogą być tak zwane ‘clinic-in-a-box’, 
czyli małe, przenośne, wielofunkcyjne aparaty do diagnostyki, zasilane panelami słonecznymi, umożliwiające 
wykrywanie w krytycznych warunkach np. niedokrwistości, malarii i nadciśnienia tętniczego, wykonywanie 
USG czy imitowanie inkubatorów dla wcześniaków.

Małe przenośne aparaty do diagnostyki mogą świetnie się sprawdzić w wielu innych trudnych sytuacjach, jak np. klęski 
żywiołowe oraz ratownictwo górskie, gdzie ciężko jest dotrzeć w trudnych warunkach ze specjalistycznym sprzętem.

Mobilne
elektrownie słoneczne

Innowacja

4

Rozwiązaniem problemów z brakiem elektryczności na obszarach wiejskich w obszarze Afryki Subsaharyjskiej 

i Azji może być stworzenie przenośnych mini-elektrowni słonecznych w mobilnych kontenerach, zawierających 

rozstawiane panele fotowoltaiczne, baterie, osprzęt umożliwiający zdalne sterowanie oraz zmianę prądu 
36stałego w zmienny. Rozłożenie i uruchomienie takiej elektrowni trwa około 30 minut .

Praktyczne zastosowanie mogą mieć również proste i tanie zestawy mini-sieci energetycznych (tzw. utility-in-a-box). 
Większość obecnie dostępnych mini-grids jest trudnych i czasochłonnych w instalacji, użytkowaniu i konserwacji. 
Prostsze rozwiązania pozwolą na szybsze rozprzestrzenienie się innowacji oraz przyśpieszą proces włączenia 
energetycznego.

Azja Świat

19%

Procent populacji bez dostępu do elektryczności 

19%
Afryka Subsaharyjska, 
w tym 80% dotyczy 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

72%

Takie rozwiązania będą popularne wśród użytkowników indywidualnych – energetycznych prosumentów. Mogą być 
również używane w organizacji eventów plenerowych w miejscach, gdzie niezbędne jest czasowe dostarczenie energii. 
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Rozwiązaniem problemów z brakiem elektryczności na obszarach wiejskich w obszarze Afryki Subsaharyjskiej 

i Azji może być stworzenie przenośnych mini-elektrowni słonecznych w mobilnych kontenerach, zawierających 

rozstawiane panele fotowoltaiczne, baterie, osprzęt umożliwiający zdalne sterowanie oraz zmianę prądu 
36stałego w zmienny. Rozłożenie i uruchomienie takiej elektrowni trwa około 30 minut .

Praktyczne zastosowanie mogą mieć również proste i tanie zestawy mini-sieci energetycznych (tzw. utility-in-a-box). 
Większość obecnie dostępnych mini-grids jest trudnych i czasochłonnych w instalacji, użytkowaniu i konserwacji. 
Prostsze rozwiązania pozwolą na szybsze rozprzestrzenienie się innowacji oraz przyśpieszą proces włączenia 
energetycznego.

Azja Świat

19%

Procent populacji bez dostępu do elektryczności 

19%
Afryka Subsaharyjska, 
w tym 80% dotyczy 
mieszkańców obszarów 
wiejskich

72%

Takie rozwiązania będą popularne wśród użytkowników indywidualnych – energetycznych prosumentów. Mogą być 
również używane w organizacji eventów plenerowych w miejscach, gdzie niezbędne jest czasowe dostarczenie energii. 
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Problem z niedoborem wody w Afryce i Azji jest problemem ekonomicznym, nie natomiast 
spowodowanym jej fizycznym niedostatkiem. 

W krajach wysokorozwiniętych
100% ludzi ma dostęp do 
czystej wody

Procent populacji bez dostępu do odnawialnych źródeł wody

Dostępność
wód gruntowych

Innowacja
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W rejonie Afryki Subsaharyjskiej głównym problemem nie jest fizyczny brak pokładów wody, lecz koszty odwiertów, 
problemy z oszacowaniem głębokości zalegania wody, a także zanieczyszczenia używanych dotychczas źródeł. 
Większość regionu obfita jest w płytko położone (do 7 metrów) pokłady wody, a mimo to jest to region 
o największym jej niedostatku. Rozwiązaniem mogą być tanie, przenośne czujniki do precyzyjnego szacowania 
głębokości lokalnych wód gruntowych oraz technologie wiertnicze dla płytkich wód podziemnych, 
a także nieduże przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W Izraelu, gdzie na jednego mieszkańca przypada niemal siedem raz mniej wody niż na statystycznego Polaka, 
mieszkańcy racjonalniej wykorzystują wodę, stosują recykling i używają tzw. szarej wody.  Woda, np. z umywalki 

37czy z płukania w pralce, która u nas odprowadzana jest do oczyszczalni, tam jest wielokrotnie wykorzystywana. 

Południowa 
Azja

12%
Afryka 
Subsaharyjska

28%
Południowo
-wschodnia Azja 

11%

Problem z niedostatkiem wody w Polsce jest problemem fizycznym, ale również edukacyjnym. Zasoby 
wody w Polsce są niewielkie w porównaniu do innych krajów UE. Mamy jej tyle co Egipt. Mieszkańcy 
nie mają świadomości, że Polska jest krajem zagrożonym brakiem dostępu do czystej wody. Polacy nie 
oszczędzają wody, nie stosują recyklingu wody i w niewystarczającym stopniu oczyszczają wodę. 

Cypr MaltaPolska Czechy
3 1700 m

zasoby wody słodkiej na 
rok na mieszkańca Polski. 
Według Eurostatu zasoby 
wody słodkiej w Polsce są 
jednymi z najniższych 
w UE. Znajdujemy się na 4. 
miejscu od końca listy 
krajów europejskich 

31600 m 
na rok na 
mieszkańca 3400 i 100 m 

mają dużo mniej wody słodkiej, 
odpowiednio tylko po 

na rok na mieszkańca 
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dla-potrzebujacych
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13www.blablacar.pl
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w Internecie: www.civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/FaktyNGO_broszura_full.pdf 
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Zapraszamy do kontaktu:

Publikacja została wydrukowana na papierze ekologicznym Cocoon Offset 160 g. Dzięki wykorzystaniu papieru 
pochodzącego z makulatury negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony o:

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons.
Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Unported.

kg mniej odpadów
162

kg mniej gazów cieplarnianych
24 km krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej

240

litrów mniej zużytej wody
4 396

kWh mniej zużytej energii
269

kg mniej zużytego drewna
264

Opracowanie:

Przemysław Oczyp - Go Responsible
Karolina Kręciszewska - Go Responsible
Katarzyna Kamińska - Fundacja Rodzinna
Agnieszka Skowrońska – Pracownia Innowacji
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przemek@goresponsible.pl
www.goresponsible.pl
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Partner główny: Publikację wspiera:

Go Responsible i Agencja Reklamowa ArtGroup 
łączą siły, aby pomóc firmom w raportowaniu danych pozafinansowych

Od grudnia 2016 roku obowiązkowym raportowaniem danych pozafinansowych zostanie 
objętych około 450 polskich firm zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Go Responsible
Przemysław Oczyp
tel. 603 982 403
przemek@goresponsible.pl

Agencja Reklamowa ArtGroup
Tomasz Wieczorek
tel. 502 491 784
tomasz.wieczorek@artgroup.pl

Łączymy merytorykę z technologią i komunikacją z interesariuszami.

Wspólnie oferujemy nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania w obszarze raportowania 
i komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Rok 2016 Go Responsible rozpoczęło z ambitnymi planami, intensywnie rozwijając 
firmę o kolejne działy i poszerzając zakres swoich usług o nowe działania.

W celu uzyskania szczegółów i pełnej oferty 

zapraszamy do kontaktu:

nr 1(3)/2016

Przemysław Oczyp 
przemek@goresponsible.pl
tel. 603 982 403
www.goresponsible.pl

Innowacje społeczne

Zapraszamy na nasze najbliższe szkolenia:

Raportowanie CSR 

Strategie CSR

Dialog z interesariuszami

Innowacyjne projekty

NGO & biznes

Marzec

Kwiecień  

Maj 

Czerwiec 

Wrzesień 

Komunikacja i kampanie CSR

Design Thinking – innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów społecznych

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw i zrównoważone zamówienia 

Efektywna współpraca NGO-biznes

Efektywny wolontariat pracowniczy

Szczegóły i zapisy na stronie: www.szkoleniacsr.pl
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•

Badania i analizy

Publikacje
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Coaching

Mentoring CSR
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Odpowiedzialny 

catering

Organizacja 
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wydarzeń

•
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