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Z przyjemnością oddajemy w Paostwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach 

realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego 

biznesu” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych wraz  

z partnerami – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatna 

heapmail Internet Solutions SP. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W przygotowanym materiale znajdą Paostwo niezbędne wskazów na temat samej 

metody pracy trenerskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,  

z uwzględnieniem współpracy międzysektorowej, jak i zestaw materiałów merytorycznych  

zawierających wszystkie elementy, które powinny zostad zawarte w ramach tego typu 

warsztatów. 

Podręcznik nie stanowi kompletnej instrukcji trenerskiej, ale w sposób jasny  

i przejrzysty przedstawia jak krok po kroku przygotowad odpowiedni warsztat uwzględniając 

przy tum oczekiwania i charakterystykę  grupy uczestników. Bogata oferta materiałów 

merytorycznych pozwoli na odpowiednie przygotowanie treści merytorycznych związanych  

z tematyką. 

 

W materiale znajdą Paostwo również ciekawe i cenne wskazówki pozwalające na pogłębianie 

wiedzy i jej rozszerzenie w oparciu o konkretne potrzeby swoich odbiorców. 

 

Z przygotowanego podręcznika może skorzystad każda osoba chcącą zorganizowad 

spotkanie, szkolenie lub warsztat w celu przekazania wiedzy i praktycznych wiadomości  

z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przygotowane materiały zawierają również 

wskazówki techniczne, edukacyjne i prawne w tym aspekcie. Zalecana jest jednak 

przynajmniej podstawowa znajomośd zasad pracy trenerskiej z uwagi na atrakcyjnośd samej 

metody pracy warsztatowej.  
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W celu zachęcenia do stosowania aktywnych metod pracy z grupą podczas warsztatów   

w podręczniku znajdą Paostwo kilka popularnych i często stosowanych aktywnych metod 

pozwalających na łatwy i atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy wśród osób dorosłych. 

 

Samodzielnym materiałem wspomagającym pracę trenera jest przygotowany podręcznik dla 

uczestnika. Materiał w łatwy i przystępny sposób wyjaśnia cele i zakres merytoryczny 

samego cyklu edukacyjnego i co istotne zawiera opis potencjalnych korzyści wynikających  

z uczestnictwa. 

 

Mamy nadzieję, że przygotowane materiały edukacyjne okażą się przydatne i w znacznym 

stopniu ułatwią lub wręcz umożliwią przekazywanie wiedzy z zakresu społecznej 

odpowiedzialności wśród przedstawicieli sektora małych i średnich firm oraz organizacji 

pozarządowych, przyczyniając się tym samym do wspierania współpracy międzysektorowej. 

Takie założenie przyświecało Realizatorom projektu oraz Partnerom, którzy mieli 

przyjemnośd wziąd udział w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. 
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1. Wprowadzenie do Cyklu Edukacyjnego.  

1.1. Jaki jest cel Cyklu Edukacyjnego? 

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników, będących przedstawicielami sektora 

małych i średnich firm oraz sektora pozarządowego z Województwa Dolnośląskiego,  

z szerokim spektrum zagadnieo, powiązanych z tematem zrównoważonego rozwoju  

i społecznej odpowiedzialności biznesu, a w efekcie unaocznienie słuchaczom korzyści  

i możliwości praktycznego zastosowania CSR w wielu obszarach działao zarówno w sferze 

zawodowej, jak i prywatnej, społecznej, publicznej. Akademia Menedżera CSR jest 

adresowana do pracowników/czek sektora małego i średniego biznesu (z wyłączeniem 

samodzielnej działalności gospodarczej) i sektora pozarządowego, którzy z własnej inicjatywy 

będą chcieli podnieśd swoje kwalifikacje z obszaru CSR. Narzędzie edukacyjne - cykl 

edukacyjny Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR – jest to innowacyjny program 

edukacyjny uwzględniający i powstały w oparciu o specyficzne potrzeby i możliwości rozwoju 

sektora małego i średniego biznesu na Dolnym Śląsku i uwzględniający specyfikę regionalną 

środowiska pozarządowego i współpracy międzysektorowej. Program jest adresowany do 

pracowników/czek biznesu i organizacji pozarządowych, które z własnej woli i w wolnym 

czasie, poza miejscem pracy chcą podwyższad swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności  

w obszarze CSR-u. Narzędzie skierowane do osób, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji z zakresu CSR. Z założenia cykl szkoleniowy nie 

uwzględnia możliwości udzielenia pomocy publicznej. Zastosowanie narzędzia edukacyjnego 

w warunkach wykluczających zachodzenie udzielania pomocy publicznej poprzez łączne 

stosowanie  4 zasad: 1) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. 

projektodawca wraz z ew. partnerami) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia,2) 

szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia (tj. poza zakładem pracy), 3) nabór na 

szkolenie ma charakter otwarty i powszechny 4) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu 

pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników szkolenia 

realizowanego w ramach danego projektu.  
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Wszystkie w/w warunki muszą byd spełnione łącznie. W odmiennych przypadkach to na 

użytkowniku spoczywa obowiązek zweryfikowania możliwości zaistnienia sytuacji udzielenia 

pomocy publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

Cykl Edukacyjny ma zatem zwiększyd kompetencje i podnieśd kwalifikacje 

uczestników/czek szkolenia z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, 

który jest jedną z głównych barier rozwoju praktyki na tym polu w grupie 

przedsiębiorstw z sektora małego i średniego, organizacji pozarządowych na 

terenie województwa Dolnośląskiego.  

 

Szkolenie zaprojektowane zostało jako aktywna forma przekazywania wiedzy, tworząca pole 

do wymiany doświadczeo i wypracowania, wspólnie z uczestnikami, najkorzystniejszych 

rozwiązao w celu zwiększenia ich kompetencji, wiedzy i zmiany postaw wobec CSR.  

 Uczestnicy szkolenia zapoznają się z konkretnymi narzędziami CSR, prezentowanymi 

w ramach poszczególnych modułów, co umożliwia systematyczne pogłębianie wiedzy  

i obserwację wykorzystania narzędzi na konkretnych przykładach organizacji – biznesowych  

i pozarządowych, działających na polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 

Województwa Dolnośląskiego i jego specyfiki tam gdzie jest to możliwe. Taka forma 

szkolenia ma na celu wyposażenie uczestników w rozwiązania, których po części będą oni 

sami autorami. Dlatego metody aktywizujące w przekazywaniu wiedzy są bardzo ważne  

i niezbędne. 

 Owo współautorstwo jest również celem szkolenia: sesje warsztatowe powinny 

przybrad taką formułę, aby w możliwie najwyższym stopniu zaangażowad jego uczestników, 

uczynid z nich swoistych ambasadorów koncepcji zmian poprzez CSR.  
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Przekazanie wiedzy ma na celu przedstawienie dostępnej palety środków, 

których dobór będzie indywidualny dla każdego uczestnika/czki i uzależniony 

od takich czynników jak indywidualna motywacja, skala reprezentowanej 

organizacji, jej typ i charakter działalności, oferta produktowo – usługowa, 

skala zatrudnienia, posiadane zasoby etc.   

 

Jakie są zatem cele szkolenia?  

 

 Dostarczenie kompletnej wiedzy, która pozwoli dostrzec potencjał, jaki niesie społeczna 

odpowiedzialnośd biznesu, przede wszystkim w wymiarze praktycznym, zarówno dla sektora 

małego i średniego, jak i organizacji pozarządowych,  

 Wymiana doświadczeo i oczekiwao uczestników szkolenia, jako przedstawicieli różnych 

interesów reprezentowanych w ramach współpracy i partnerstwa międzysektorowego,  

 Przedstawienie gotowych rozwiązao, które przyczyniły się do sukcesu biznesowego lub zmian 

w organizacji w zakresie zarządzania organizacją, produkcji, praktyk środowiskowych, 

innowacji technologicznych, angażowania pracowników, nawiązywania współpracy czy 

korzystania z ogólnodostępnych narzędzi, obniżających i optymalizujących koszty zarządzania 

organizacją.  

 Zmiana świadomości pracowników firm na temat zastosowania strategicznego podejścia do 

zrównoważonego rozwoju i korzyści, które mogą płynąd z tego podejścia.  

 Zapewnienie uczestnikom Cyklu Edukacyjnego wsparcia w formie indywidualnych konsultacji 

z ekspertem ds. CSR i tutoringu, dla zapewnienia warunków sprzyjających adaptacji nabytej 

wiedzy do indywidualnych potrzeb uczestnika i jej kreatywnego zastosowania.   
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1.2. Dla kogo przygotowano program Cyklu Edukacyjnego?  

 Cykl Edukacyjny kierowany jest do:  

 Pracowników/czek sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy z własnej woli,  

w wolnym czasie i poza miejscem pracy chcą zwiększyd swoje kompetencje z obszaru 

społecznej odpowiedzialności biznesu  oraz 

 

 Przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalnośd na obszarze 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 Do udziału w Cyklu Edukacyjnym szczególnie zachęcani są pracownicy/czki z sektora 

małego i średniego biznesu oddalonego od kluczowego ośrodka gospodarczego Dolnego 

Śląska, jakim jest miasto Wrocław, jednak nie jest to czynnik determinujący możliwośd 

udziału w szkoleniu. Preferencja w tym zakresie podyktowana jest faktem, że Wrocław jest 

miastem bardziej konkurencyjnym, oferującym więcej możliwości rozwojowych firmom 

działającym na jego terenie, przez co staje się obszarem uprzywilejowanym. Wsparcie 

edukacyjne dla pracowników/czek firm spoza tej aglomeracji pozwoli na zwiększenie 

możliwości rozwoju i samokształcenia w szerszej skali województwa.  

 

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach na Dolnym Śląsku – korzyści z CSR.  

 Potencjał korzyści płynących ze strategicznego podejścia do zrównoważonego 

rozwoju sprawia, że coraz częściej zainteresowanie CSR wykazują firmy reprezentujące tzw. 

sektor MPS, czyli sektor małych i średnich przedsiębiorstw.  Firmy te, zwalczając kompleksy 

wobec ogromnych korporacji wielonarodowych, przekonują się do strategicznego 

traktowania odpowiedzialności społecznej, jako źródła przewagi konkurencyjnej.    
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Problemem jest brak narzędzi – sektor MSP często nie wie, w jaki sposób mógłby 

wykorzystad CSR, dlatego marginalizowane jest w nim aktywne włączanie strategicznego 

zaangażowania społecznego w budowanie wartości biznesu.  

MSP potrzebują inspiracji i przykładów – podpowiedzi w zakresie konkretnych rozwiązao, 

które pozwolą im na zinterpretowanie praktyk rynkowych firm z sektora MSP i wdrożenie ich 

do własnego przedsiębiorstwa.  

 

MSP - znaczenie i kondycja. 

 Udział w rynku małych i średnich, co nie jest dla wszystkich oczywiste, wynosi zgodnie 

z raportem Maison Institute, przygotowanym dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

99,8 proc. (marzec 2011). Oznacza to, że sektor MSP jest odpowiedzialny za tworzenie 75 

proc. miejsc pracy, a w konsekwencji także za 67 proc. PKB.   

 

 W Województwie Dolnośląskim sektor ten odpowiada za ogromną częśd rynku pracy: według 

danych z 2007 r. MSP zatrudniało 67 proc. ogółu pracujących mieszkaoców tego regionu. 

Podtrzymanie dobrej kondycji tego sektora i wyposażenie go w narzędzia stymulujące jego 

rozwój i konkurencyjnośd jest jedną z metod utrzymania stabilności zatrudnienia, ale też do 

tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększa spójnośd społeczną i sprzyja rozwojowi gospodarki 

opartej na wiedzy, poprzez wspieranie kapitału ludzkiego.  

 

 Biorąc pod uwagę, że zgodnie z badaniami, przeprowadzonymi przez władze lokalne 

województwa w celu zbadania jego potencjału gospodarczo –rozwojowego w ramach 

projektu „Program integracji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gospodarką Dolnego 

Śląska”, najważniejszym problemem dla rozwoju sektora MSP jest ogromna konkurencja na 

rynkui. Narzędzia różnicujące ofertę i budujące przewagę firmy w świadomości klientów  

w oparciu o nowe obszary konkurowania, takie jak zaangażowanie społeczne, czy 

środowiskowe, powinno byd udostępniane i popularyzowane.  
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 W kategorii „Małych i średnich” mieszczą się firmy zatrudniające od 10 do 250 pracowników 

i obrotach od 2 do 43 mln euro w skali roku. To oznacza, że firmy te wcale nie są takie 

„małe”, podobnie jak ich wpływ na środowisko, ich faktyczny wpływ na społecznośd lokalną 

etc. Celem Cyklu jest informowanie pracowników każdego szczebla firm z tego sektora  

o tym, jak wyglądają najlepsze praktyki i jakie korzyści dla firmy ma ich wdrażanie.  

 

Dla każdej zmiany potrzebny jest proces decyzyjny.  

 Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często nie doceniają swojego ogromnego 

znaczenia dla gospodarki, lokalnych społeczności czy środowiska naturalnego, ale co gorsza, 

nie potrafią zrozumied swoich najważniejszych zalet, często traktując je, jako bariery 

rozwojowe. A przecież małe firmy cechuje ogromna elastycznośd – nie bez powodu to 

właśnie one wyposażone w kompetencje swoich pracowników i fundusze, pozyskane na 

finansowanie innowacji, mają stosunkowo dużą łatwośd dostosowywania siebie i swojej 

oferty do nowych potrzeb rynku, modyfikowania łaocucha produkcji, tak, aby przy 

niewielkich zmianach, innowacjach i nakładach przynosił większe korzyści, pozwalał spełniad 

normy środowiskowe etc. 

 

 Im dłuższy proces, tym mniej efektywna zmiana. Stosunkowo niski stopieo sformalizowania 

małych struktur, jakie tworzone są w firmach z sektora MSP oraz niski poziom formalizacji 

wewnętrznej organizacji, otwiera przed nią o wiele większe możliwości budowania swojej 

działalności w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, wdrażania niezbędnych zmian  

i korzystania z najbardziej dostępnego zasobu organizacji - potencjału tkwiącego  

w pracownikach, których kreatywnośd może okazad się kluczowym czynnikiem.  

 

Czy małe i średnie firmy potrzebują wielkich strategii?  

 Niekoniecznie. Wielkie strategie nie przyniosą wielkich korzyści, pochłoną natomiast 

środki, nie zaspokajając realnych potrzeb firmy. Potrzeby te to potrzeba inspiracji,  
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zbudowania świadomości na temat korzyści z wdrażania społecznie odpowiedzialnego 

zarządzania działalnością biznesową i przedstawienia konkretnych rozwiązao, które staną się 

inspiracją do udoskonalenia działalności biznesowej.  

 

 Jak wykazały badania, prowadzone w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – 

projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, sektor MSP na Dolnym Śląsku wykazuje 

stosunkowo duże zainteresowanie pozyskiwaniem praktycznej wiedzy dotyczącej CSR, którą  

 

firmy mogłyby wykorzystad, tym bardziej, że jedynie niektóre przebadane firmy znały 

praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem CSR do praktyki biznesowej, a tylko 

pojedyncze przyznawały, że stosują je w swojej praktyce biznesowej.  

 

Brak powiązania celów biznesowych ze społecznymi jest również jednym  

z wniosków płynących z badania – uczestnicy Cyklu powinni ukooczyd go  

z przekonaniem, że istnieje wyraźnie powiązanie ekonomiczne pomiędzy tymi 

celami oraz z wiedzą, w jaki sposób można zastosowad te narzędzia w praktyce.  

 

Zrównoważony rozwój a sektor pozarządowy – wieloaspektowe korzyści.  

 Organizacje pozarządowe powinny patrzed na CSR z nie mniejszą uwagą niż 

przedstawiciele sektora prywatnego. Dlaczego? Ponieważ zrównoważony rozwój to kluczowy 

element trwałego i skutecznego adresowania problemów społecznych, środowiskowych etc., 

stawianych przez organizację za cel i nadających sens jej istnieniu.  

Celem Cyklu Edukacyjnego jest zatem uświadomienie i unaocznienie organizacjom NGO  

w jaki sposób CSR odnosi się do ich organizacji i w jaki sposób organizacje te mogą korzystad 

na narzędziach CSR, dobierając je stosownie do swojej charakterystyki.  
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Kluczowe powiązania CSR i sektora pozarządowego. 

 CSR to dla sektora pozarządowego przede wszystkim obszar budowania partnerstwa 

międzysektorowego, pozwalającego na doskonałe godzenie celów społecznych organizacji ze 

strategią działania firmy, z którą owo partnerstwo może byd realizowane.  

 

 Spojrzenie na kwestię zaangażowania społecznego firm przez sektor pozarządowy z nowej 

perspektywy, w oparciu o dialog międzysektorowy pozwala m.in. wyjśd poza typowy dla tego 

sektora język dialogu z biznesem, oparty na oczekiwaniach finansowych. W konsekwencji 

zastosowad można nowe metody budowania partnerstwa, opartego na wspólnych 

korzyściach – zarówno dla organizacji, realizującej zamierzone cele społeczne czy w inny  

sposób korzystający na tej współpracy, jak również dla biznesu, który coraz częściej od 

organizacji pozarządowych oczekuje czegoś więcej, niż korzyści w postaci logotypu w gronie 

partnerów. 

  

Jednym z celów Cyklu Edukacyjnego jest zatem zapewnienie każdej ze stron 

możliwości zrozumienia i nawiązania partnerstwa, wglądu w oczekiwania 

potencjalnych partnerów, ale także dostrzeżenia innych, niż tradycyjne, obszary 

współpracy z potencjalnym darczyocą, który może często zaoferowad 

organizacji zupełnie nowe formy kooperacji i wymiary korzyści.  

 

 

 Jednocześnie należy pamiętad, że organizacje pozarządowe potrzebują 

profesjonalizacji. Szczytne cele i ludzie pełni pasji do realizowanych działao są ogromnym 

potencjałem rozwojowym każdej organizacji pozarządowej, jednak w gruncie rzeczy żadna  

z nich nie jest w stanie długotrwale realizowad swojej misji społecznej bez właściwego 

zarządzania organizacją: budżetami, pracownikami, wolontariuszami, strategią promocji, 

budowaniem kompetencji wewnętrznych, a nawet kształtowaniem relacji z interesariuszami:  
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darczyocami i beneficjentami, którzy w gruncie rzeczy są niczym więcej jak klientami takiej 

organizacji. Zaopiekowanie oczekiwao swoich interesariuszy – klientów, jest jednym z tych 

obszarów, w których organizacje pozarządowe mogą czerpad wzorce właśnie od 

pracowników/czek z  sektora małych i średnich firm w swoim regionie.  

  

1.3. Jakie korzyści powinni wynieśd uczestnicy Cyklu Edukacyjnego? 

 Ponieważ, jak pokazują badania przeprowadzone w ramach projektu, prawidłowe 

rozumienie tego, czym jest CSR i jakie narzędzia niesie za sobą ten model biznesowy, jest 

konieczne, aby pracownicy/czki małych i średnich firm oraz organizacje zorientowane na 

realizację celów społecznych z obszaru Województwa Dolnośląskiego, zaczęły czerpad 

korzyści z odpowiedzialnego biznesu, priorytetami Cyklu Edukacyjnego powinny byd: 

 

 Przekazanie rzetelnej wiedzy 

 Konsekwencją uczestnictwa w Cyklu Edukacyjnym powinno byd dostrzeżenie 

korzyści płynących z CSR i współpracy międzysektorowej, a jednocześnie umiejętnośd 

jak najlepszego zaadaptowania gotowych rozwiązao strategiczno – taktycznych, 

wypracowanych już przez podobne im organizacje.  

 

 Walka ze stereotypami i sceptycyzmem – zmiana nastawienia wobec CSR. 

 Dla pracowników/czek z sektora pozarządowego i małych i średnich przedsiębiorstw 

ważne jest także zrozumienie, że odpowiedzialny biznes nie jest prowadzeniem intensywnej 

działalności filantropijnej czy sponsorskiej, ale może mied formę poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązao technologicznych, pro-aktywnego podejścia do zdobywania  

i poszerzania rynków zbytu dóbr i usług, nowych narzędzi i modeli zarządzania zasobami 

ludzkimi, ale także może byd związany z rewizją praktyk w ramach łaocucha dostaw czy 

budowania relacji ze społecznością lokalną, czy właśnie z kształtowaniem współpracy 

międzysektorowej, mogącej przybierad wiele korzystnych obopólnie form ponad te, 

najczęściej spotykane na rynku.  
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 Wyposażenie uczestników w zestaw narzędzi, możliwych do możliwych do 

wykorzystania ich w dalszej karierze zawodowej i pobudzających kreatywne 

podejście do posiadanych zasobów i możliwości działania.  

 Cykl Edukacyjny ma przyczynid się do odkrycia przed uczestnikami nowych narzędzi  

i środków do rozwijania ich organizacji w duchu odpowiedzialnego biznesu, co jednocześnie 

przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego całego Województwa Dolnośląskiego.   

Warsztaty mają także za zadanie pobudzid przedsiębiorców do samodzielnego działania  

i planowania – stanowid punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy o swojej firmie i jej otoczeniu, 

do samorozwoju poprzez zwiększenie kompetencji, zmianę świadomości oraz do 

poszukiwania nowych sposobów zarządzania i rozwijania działalności biznesowej. 

 

 Wsparcie w doborze najbardziej optymalnych narzędzi odpowiedzialnego biznesu, 

odpowiednich dla uczestników szkolenia  

Dla uczestników Cyklu Edukacyjnego przewidziano zajęcia z zakresu szerokiego spektrum 

zagadnieo z obszaru CSR – ich celem jest budowanie rozumienia odpowiedzialnego biznesu,  

począwszy od podstaw teoretycznych, przez analizę kontekstu lokalnego CSR – budowanie 

świadomości na temat postępów wdrażania dobrych praktyk na obszarze Dolnego Śląska, aż 

po przedstawianie konkretnych praktyk CSR firm, stanowiących inspirację dla uczestników 

szkolenia.  

 

Zakres tematyczny, wokół którego koncentrowad się będą zajęcia to m.in.:  

 Jak budowad swoją odpowiedzialnośd w sposób komplementarny i opłacalny?  

 W jaki sposób budowad strategię rozwoju organizacji, po co i jak wykorzystywad misję i 

wizję? 

 Dlaczego MSP i organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku sięgają po CSR i w jakim 

celu? 

 Czym są normy CSR, co one dają i w jaki sposób można je wykorzystad na korzyśd 

organizacji?  
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 W jaki sposób można kształtowad współpracę międzysektorową i jakie korzyści z niej 

płyną dla stron w małych organizacjach? 

 Czym jest wolontariat pracowniczy – jak się nim posługiwad, jakie niesie korzyści i w jaki 

sposób narzędzie to pasuje do profilu MSP i organizacji pozarządowych oraz w jaki 

sposób może przyczynid się do budowania współpracy międzysektorowej?  

 Optymalizacja produktów i usług - jak wykorzystad mocne strony, kompetencje i zasoby 

organizacji, aby zwiększyd jej efektywnośd?  

 Odpowiedzialny marketing - jak komunikowad się z klientami i intresariuszami  

z korzyścią dla wszystkich, 

 Jak analizowad i ograniczad ryzyka operacyjne i reputacyjne? 

 W jaki sposób wspierad politykę zatrudnienia przy jednoczesnym oszczędzaniu na 

kosztach pracy ? 

 Open Source – jak za darmo pozyskad to, co jest nam potrzebne do działania?  

 

 

 Więcej informacji szczegółowych na temat zakresu zagadnieo Cyklu Edukacyjnego 

znajduje się w skrypcie szkolenia i jego rozwinięciu. Zagadnienia w cyklu edukacyjnym 

zostały dobrane w oparciu o analizę wyników badao, które pozwoliły na identyfikację 

deficytów stanu wiedzy pracowników/czek Dolnośląskich przedsiębiorstw z sektora małego  

i średniego biznesu w obszarze społecznej odpowiedzialności, w celu uzupełnienia luki 

edukacyjnej.  

 

 zbudowanie wspólnego języka komunikacji i zrozumienie korzyści ze współpracy 

międzysektorowej 

 

 Pomiędzy sektorem pozarządowym i sektorem prywatnym małych i średnich firm 

istnieje ogromna bariera braku porozumienia wynikająca z odmiennych oczekiwao  

i przywiązania do tradycyjnej formuły współpracy, opartej na modelu filantropijnym. Jednym  
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z celów Cyklu Edukacyjnego jest zatem zbudowanie w grupie uczestników pochodzących  

z obydwu typów organizacji, pola do stworzenia języka komunikacji i zrozumienia potrzeb 

oraz oczekiwao stron, jakie pojawiają się w ramach partnerstwa międzysektorowego, które 

przyczyni się do pogodzenia wszystkich kluczowych kwestii dla osób zainteresowanych.  

 

Ponadto uczestnicy dowiedzą się:  

 W jaki sposób CSR wpływa na preferencję interesariuszy (klientów, pracowników etc.), 

 jak planowad zaangażowanie społeczne w sposób spójny z naszą organizacją i jej 

dotychczasową linią działao, z naszymi kompetencjami i umiejętnościami jako 

pracowników/czki,  

 jak minimalizowad ślad środowiskowy, budowad relacje z interesariuszami, zaspokajając ich 

oczekiwania najskuteczniej i w sposób najbardziej opłacalny,  

 jak kształtują się trendy i tendencje zarządzania z obszaru społecznej odpowiedzialności 

biznesu. 

 

Nadrzędnym celem, któremu służyd ma Cykl Edukacyjny jest wykazanie, że 

odpowiedzialnośd w biznesie i w społeczeostwie oraz dbałośd o zrównoważony 

rozwój nie powinny byd postrzegane w kategoriach zbędnych kosztów, ale 

raczej jako forma dobrze zaplanowanej inwestycji, lub działao w istocie nie 

niosących za sobą większych kosztów, a służących rozwojowi firmy.  

 

1.4. Jak korzystad z materiałów? 

Materiały przygotowane do realizacji Cyklu Edukacyjnego zakładają kilka odrębnych 

elementów.  

Kluczowe z nich to:   

 Podręcznik dla Trenera, 

 Podręcznik dla uczestnika. 
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Podręcznik dla Trenera.   

Jest to publikacja, z której osoba przygotowująca się do poprowadzenia Cyklu Edukacyjnego 

lub jego części będzie mogła dowiedzied się:  

― jaki jest zakres zagadnieo, które powinny zostad przedstawione uczestnikom 

― jakie są cele szkolenia i jego kontekst,  

― jakie korzyści uczestnicy powinni osiągnąd  z zajęd prowadzonych przez trenera,  

― w jaki sposób prowadzid zajęcia i jakie efekty powinny zostad osiągnięte w ramach 

procesów zachodzących w grupie szkoleniowej,  

― z jakimi zasobami wiedzy teoretycznej należy się zapoznad w ramach przygotowao 

poszczególnych części Cyklu, gdzie poszukiwad lektury dodatkowej i jakie obszary wiedzy 

należy zgłębid.  

 

 Materiały dla trenera zawierają także możliwe do indywidualnego rozwinięcia przez 

trenera szkice materiałów prezentacyjnych - opracowania najbardziej podstawowych 

zakresów tematycznych, kwestii fundamentalnych i niezbędnych do przekazania w ramach 

każdego modułu.  

 

Wymagania wobec prowadzącego.  

Trener powinien: 

 posiadad solidne przygotowanie teoretyczno-praktyczne i ugruntowaną wiedzę z zakresu 

CSR,  

 poznad specyfikę gospodarki regionu, 

 zapoznad się z oczekiwaniami pracowników/czek  małych i średnich firm oraz organizacji 

pozarządowych uczestniczących w szkoleniu pod kątem ich dotychczasowych 

doświadczeo z CSR, współpracy międzysektorowej i kondycji –  

wcześniejsza identyfikacja obszarów problemowych może ułatwid prowadzenie zajęd, 
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 przygotowad się do prowadzenia zajęd w formie aktywnej pracy grupowej – opracowad  

i przygotowad dla poszczególnych obszarów tematycznych kilka metod budowania 

komunikacji wewnątrzgrupowej i aktywizujących metod nauczania.: dwiczenia 

warsztatowe, dyskusje i sesje dzielenia się wiedzą praktyczną, zadania dwiczeniowe, 

dyskusje w podgrupach, wymianę punktów widzenia etc.     

 

Wymagania techniczne.  

 Rekomendowany sprzęt techniczny to przede wszystkim rzutnik do prezentacji, 

komputer osobisty, flipchart, małe karteczki samoprzylepne, do części materiałów (przede 

wszystkim krótkie materiały video), także głośniki.  Zalecana wielkośd grupy z uwagi na 

charakter warsztatowy nie powinna przekraczad 20 osób w grupie.  

 

Skrypt szkolenia i materiały dodatkowe.  

 Szkolenie zostało podzielone na moduły wyznaczające kompletne obszary zagadnieo, 

mające wprowadzad uczestników w kolejne fazy rozumienia oraz analizy CSR w kontekście 

ich użyteczności dla nich samych i ich organizacji.  

 Każdy moduł podzielony jest na trzy dni zajęciowe, ze wskazaniem chronologii omawiania 

zagadnieo.  

 Dla poszczególnych bloków tematycznych wskazane zostały orientacyjne ramy czasowe.  

 

Dla każdego bloku tematycznego trener otrzymuje:  

― ogólny zarys materiałów prezentacyjnych (rozumianych jako baza merytoryczna), 

― materiały teoretyczne oraz  odniesienia do konkretnych źródeł, dzięki którym trener 

może pogłębid posiadaną wiedzę: podręczników, prezentacji, publikacji, artykułów etc., 

― odniesienia do przykładów/ studiów przypadku,   

― odniesienia do stron internetowych, na których znaleźd można aktualne informacje 

dotyczące danego obszaru tematycznego.   
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Podręcznik dla uczestników.   

Podręcznik dla uczestników zawiera kluczowe informacje  dotyczące:  

 formy szkolenia,  

 celów,  

 korzyści, jakie wyniosą oni z uczestnictwa  

 zakresu wiedzy, na jakiej zdobycie mogą dzięki niemu liczyd, 

 źródeł, gdzie  znaleźd można wiedzę uzupełniającą zakres szkolenia,  

 

Podręcznik dla uczestnika zawiera także:  

 szczegółowy opis modułów  

 informację, gdzie poszukiwad pogłębionych informacji i praktycznych przykładów 

zastosowania prezentowanych narzędzi.  

Uczestnicy mogą ponadto zostad wyposażeni w indywidualne i specyficzne 

(dostosowane do konkretnej grupy) materiały prezentacyjne, przygotowane przez 

trenera.  

 

1.5. Prowadzenie Cyklu Edukacyjnego: jak przekazywad wiedzę  

z zakresu CSR.  

 Przygotowując się do prowadzenia zajęd, trener powinien brad pod uwagę bardzo 

wiele aspektów, dotyczących potencjalnych uczestników, ponieważ zajęcia dla nich 

przygotowywane mogą odnieśd zamierzony skutek wyłącznie wówczas, gdy uczestnicy będą 

rzeczywiście zaangażowani w procesy poznawcze, ale też w procesy dyskusyjno-adaptacyjne.  

W praktyce oznacza to, że zadaniem trenera jest zapoznad grupę z zagadnieniem CSR od 

podstaw. Jednocześnie należy mied na względzie, że przekazywanie wiedzy z zakresu CSR 

wymaga od prowadzącego gruntownej wiedzy własnej, poznanej zarówno od strony  
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teoretycznej, jak i praktycznej, ponieważ przekonanie słuchaczy do CSR będzie 

najprawdopodobniej procesem pokonywania dystansu i sceptycyzmu wobec tematu, za 

którym kryją się wątpliwości, uprzedzenia i zarzuty, często poparte złymi doświadczeniami  

z przeszłości.  

 Przeprowadzenie Cyklu Edukacyjnego wymaga także dostosowania formuły zajęd do 

specyfiki grupy docelowej, składającej się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

pracowników/czek małych i średnich przedsiębiorstw województwa Dolnośląskiego, w tym 

również spoza obszaru głównej aglomeracji gospodarczej, co oznacza, że należy mied na 

względzie właściwe obszarom peryferyjnym realia konkurowania i prowadzenia biznesu oraz  

związane ze specyficzną lokalizacją, często spotykane bariery w dotarciu do interesariuszy. 

Co więcej grupy szkoleniowe będą miały specyficzne oczekiwania od szkolenia, które 

powinno się skupid przede wszystkim na dostarczaniu wartościowej i użytecznej wiedzy.  

 Dlatego też na początku szkolenia przewidziano długą sesję poświęconą budowaniu 

wspólnej świadomości kontekstu szkolenia, ale przede wszystkim, badaniu oczekiwao jego 

uczestników.  W oparciu o zebrane podczas tej sesji informacje trener ma możliwośd 

wybiórczego prowadzenia zajęd w taki sposób, aby pogłębid części tematyczne, 

najistotniejsze z perspektywy uczestników Cyklu.  

 

 Prowadzenie warsztatu w tak dużym wymiarze czasowym, jaki przewidziany został 

dla Cyklu i poszczególnych modułów, wymaga także od trenera stałego utrwalania 

świadomości co do wspólnego celu, jaki osiągnąd mają uczestnicy – mierzalnośd efektów, 

szczególnie użytecznych dla ich twórców jest zawsze dobrym środkiem mobilizacji.  
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Warunkiem efektywnego poprowadzenia warsztatu i realizacji jego założeo jest: 

 po pierwsze silnie aktywizujący tryb zajęd,  

 po drugie - skupienie się na języku korzyści z CSR i zniwelowanie sceptycyzmu  

i uprzedzeo,  

 po trzecie, osadzenie omawianych zagadnieo w specyfice gospodarczo – 

społeczno – środowiskowej województwa dolnośląskiego i prezentacja 

praktycznego zastosowania konkretnych praktyk,  

 po czwarte nakierowanie uczestników na realizację wspólnego celu jakim jest 

dostosowanie narzędzi CSR do potrzeb lokalnych organizacji.   

 

 Dla osiągnięcia ostatniego celu: wygenerowania narzędzia, adoptowalnego do 

potrzeb poszczególnych uczestników, należy kłaśd szczególnie silny nacisk na indywidualne 

doświadczenia – i na ich podstawie angażowad do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

jednocześnie mając na względzie wartośd tych doświadczeo dla „produktu finalnego” Cyklu – 

zestawu narzędzi do wdrażania CSR w regionie Dolnego Śląska. 

 

 Proces przekazywania wiedzy wsparty jest o elementy indywidualnych konsultacji  

z ekspertem ds. CSR oraz tutoringu, które mają na celu ułatwienie adaptacji nabytej podczas 

Cyklu Edukacyjnego,  wiedzy oraz spersonalizowane podejście do konkretnych barier 

rozwojowych i wyzwao, stojących przed organizacjami, reprezentowanymi przez 

uczestników projektu.  

 

Do prowadzonych form zajęciowych należed mogą:  

 prezentacja krótkich materiałów audio/video  

 studium przypadku (praca nad tzw. case study) 

 grupy dyskusyjne, 

 burza mózgów, 

 syndykaty, 
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 uczenie się przez działanie, 

 krótkie działania grupowe 

 metoda dramy (odgrywanie roli - zwiększająca zaangażowanie wśród grup dorosłych 

uczestników) 

 dwiczenia warsztatowe:   

o dyskusje (zagadnienia do dyskusji) 

o sesje dzielenia się wiedzą praktyczną,  

o zadania dwiczeniowe – sesje kreatywne: projektowanie, ewaluacja omawianych 

rozwiązao, zagadnieo etc.      

o dyskusje w podgrupach,  

o wytwarzanie w grupie kontrolowanego napięcia poprzez budowanie dyskusji 

projektowanych (np. narzucanie odmiennych punktów widzenia dla grup stających do 

dyskusji), 

 wykłady teoretyczne (w koniecznym zakresie), które mogą stad się punktem wyjścia do 

dalszej pracy. 

 

Propozycje aktywizujących metod pracy z grupą 

 

Warsztat nie polega na samy mym mówieniu – kilka uwag i propozycji aktywizujących 

metod pracy z grupą: 

 

a)Grupy dyskusyjne – technika bardzo popularna w ramach metod pracy warsztatowej, 

często stosowana na początku procesu edukacyjnego. Grupy te mają na celu 

przedyskutowad jakiś temat lub podjąd decyzje na określony temat, a czasem znaleźd 

rozwiązanie na zadany problem. Technika pozwala na konfrontację doświadczenia  

i opinii uczestników grupy i niejako zmusza do negocjacji w oparciu o wzajemną 

wymianę doświadczeo. Ważnym procesem jest dochodzenie do ustalania wspólnej  
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płaszczyzny rozumienia danej kwestii lub poznanie odmiennych doświadczeo. Grupy 

mają 5-10 min. Na omówienie tematu i wyciągnięcie wniosków. Każda z grup powinna 

wyznaczyd jedna osobę, która zda relacje z dyskusji. 

 

b)Syndykaty – jest rozwinięciem koncepcji grupy dyskusyjnej i polega na pracy w tzw. 

podgrupach zadaniowych. Podgrupy tworzone są w trakcie sesji lub po jej zakooczeniu  

w celu praktycznego zastosowania wiadomości nabytych podczas warsztatów. Podgrupy 

pracują w oddzielnych pomieszczeniach lub kątach sali, tak aby nikt im nie przeszkadzał. 

Takie formy pracy z grupą powinny polegad na jasnym zdefiniowaniu i określeniu 

konkretnego zadania do zrealizowania. 

 

c)Dyskusje – to najbardziej popularna i również najbardziej skuteczna z form uczenia się, 

która można stosowad w wielu różnych sytuacjach szkoleniowych. Forma pozwala na 

wykazanie się zarówno umiejętnościami trenerskimi (angażowanie uczestników, 

moderacja i facylitacja dyskusji grupowej), jak i przekazanie treści merytorycznych 

związanych z tematyką szkolenia. Umiejętnie poprowadzona dyskusja grupowa potrafi 

byd bardzo dobrym elementem motywującym i angażującym uczestników. Do 

najważniejszych zalet tej techniki uczenia się można zaliczyd:  

-w małej grupie postrzeganej przez uczestników jako bezpieczne środowisko, wytwarza 

się gotowośd dzielenia się poglądami i informacjami w oparciu o własne doświadczenie 

- wspólna wymiana poglądów między uczestnikami pełni również funkcję integracyjna  

i pozwala na lepsze poznanie się wzajemne oraz zweryfikowanie swoich oczekiwao 

odnośnie danego szkolenia/warsztatu, 

- technika jest powszechnie lubiana, zwłaszcza na początku danego szkolenia/warsztatu  

i pozwala na zachowanie komfortu każdego z uczestników, ponieważ pozwala na 

indywidualny poziom zaangażowania w początkowej fazie warsztatu (jest mało 

inwazyjna). 

 

 

 

 



Warsztat – materiał dla prowadzących szkolenia w ramach projektu „Współpraca 

międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”  

   

 
 

 „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

St
ro

n
a2

3
 

d)Krótkie działania grupowe – są podstawą aktywnych metod prowadzenia warsztatów. 

Stanowią niezbędne uzupełnienie części merytorycznych i dyskusyjnych 

warsztatu/szkolenia. To podczas tego typu działao zachodzi właściwy proces uczenia się 

– na wielu płaszczyznach – rozumienia, wykonywania, oceniania. Podczas takich działao 

uczestnicy mają okazję do nawiązania kontaktu, rozwiązują problemy, dwiczą 

umiejętności i angażują się w proces grupowy. Realizowane działanie jest oparte na 

rzeczywistej sytuacji życiowej, wymyślonym zdarzeniu. Uczestnicy w całej grupie lub 

podzieleni na podgrupy wykonują zadanie osobiście lub odgrywając role. Nie należy 

jednak nadużywad tej metody pracy i stosowad technikę w rozsądnym zakresie, mając 

na uwadze również poziom energii w danym momencie w grupie. Działania mogą byd 

stosowane zarówno do zakresu merytorycznego warsztatu oraz jako dwiczenia 

wprowadzające, przełamujące lody i ożywiające uczestników. 

 

e) Odgrywanie roli – jest to jedna z najczęstszych technik grupowego uczenia się. 

Wartośd tego działania, jeśli jest ono przeprowadzone starannie i w warunkach możliwie 

najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, polega na tym, ze uczestnicy mogą przedwiczyd 

na nowo poznane techniki w bezpiecznym środowisku, z możliwością uzyskania 

informacji zwrotnych, dzięki którym mogą się dowiedzied jak sobie w danej roli radzą. 

Technika pozwala na różnego rodzaju modyfikacje i dostosowanie do potrzeb cyklu 

edukacyjnego w oparciu o cel warsztatu. Najpopularniejsze jej formy to: odgrywanie roli 

przeciwnej, dublowanie lub tzw. puste krzesło. W technice tej szczególnie istotną rolę 

pełni ewaluacja dwiczenia i jego omówienie. Nie można o tym zapomnied i jest to 

element, na który należy zarezerwowad odpowiednią ilośd czasu, tak aby każdy  

z uczestników uzyskał konkretną informację odnośnie swojego udziału w dwiczeniu. 

 

f) Studium przypadku (case study) – powinny byd stosowane po sesji wprowadzającej  

i uzupełniad komponent merytoryczny warsztatu. W większości przypadków uczestnik 

otrzymuje pełne informacje na temat sytuacji organizacji lub zdarzeo będących tematem  
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studium, często wraz z informacjami, które nie są potrzebne do wykonania zadania. 

Zawsze jednak znajdują się tam informacje, dzięki którym zadanie można rozwiązad. Tą 

metodę uczenia się dobrze jest stosowad pod koniec cyklu edukacyjnego. Metoda ta 

zazwyczaj wymaga sporo czasu na samą realizację, jak i omówienie i przedstawienie 

wyników pracy – indywidualnej lub grupowej. 

 

Ważnym jest, aby każdy z modułów szkoleniowych był zróżnicowany pod względem 

metod i technik pracy z grupą. Każdy z uczestników powinien mied okazję do 

zaangażowania się w proces edukacji poprzez: słuchanie, mówienie, działanie  

i spostrzeganie. 
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2. Materiały merytoryczne dla trenera. 

2.1. Program szkolenia w zagadnieniach – skrypt.   

Szkolenie zaplanowane zostało na trzy zjazdy, z których każdy obejmuje trzydniową 

sesję. Zjazdy  zostały zdefiniowane modułowo i obejmują zagadnienia z konkretnego 

obszaru. Każdy dzieo rozpisany jest na większe bloki zagadnieo, wraz ze wskazaniem 

orientacyjnego czasu, który prowadzący powinien poświęcid na omówienie danego bloku.  

 

Do omawianych bloków tematycznych należą:   

Moduł I: Integralnośd odpowiedzialnego biznesu. 

 

Dzieo I:  

Wprowadzenie do projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz 

odpowiedzialnego biznesu” i szkolenia w ramach projektu.   

Blok zagadnieo związanych z CSR w MSP  

Strategie CSR a zrównoważony rozwój  

Omówienie sektora MSP i osadzenie go w kontekście lokalnym 

Dzieo II  

Specyfika polskiego CSR 

Integralnośd odpowiedzialnego biznesu 

Normy i standardy CSR 

Dzieo III  

CSR w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 

Wolontariat pracowniczy  
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Moduł II: Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

 

Dzieo I 

Strategia Zrównoważonego rozwoju   

Raportowanie społeczne 

Dzieo II 

Identyfikacja zasobów wewnętrznych w oparciu o raportowanie społeczne 

Interesariusze: badanie oczekiwao, angażowanie.  

Dzieo III  

Współpraca międzysektorowa z NGO 

Współpraca publiczno-prywatna  

Komunikacja CSR  

 

 

Moduł III: Kreowanie narzędzia dla sektora małych i średnich firm na Dolnym Śląsku.  

Dzieo I  

Optymalizacja produktów i usług:  

Odpowiedzialny i nieodpowiedzialny marketing   

 Dzieo II  

 Ryzyko operacyjne i reputacyjne 

Open Source w MSP 

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy 

Dzieo III  

Zdefiniowanie poszczególnych elementów narzędzia strategicznego dla małych i 

średnich przedsiębiorstw w sektorze MSP, wypracowanego w oparciu o współpracę 

uczestników Cyklu Edukacyjnego.   
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2.2. Cele modułu III i zakres tematyczny.  

 Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych praktyk 

zarządzania przedsiębiorstwem, które mogą byd realizowane w zgodzie ze strategią 

zrównoważonego rozwoju bez ponoszenia większych kosztów. Przeciwnie, dzięki 

zastosowaniu działao taktycznych możliwe jest uniknięcie dodatkowych kosztów, a nawet 

trwałe ich ograniczanie.  

Zrównoważony rozwój może byd nie tylko narzędziem bezpośrednich, prostych oszczędności 

na etapie zmian w zarządzaniu praktykami środowiskowymi biura – może on mied wpływ na 

projektowanie produktu lub usługi i za pośrednictwem innowacji społecznej czy 

środowiskowej przykładad się do podnoszenia konkurencyjności lub  zwyczajnie do 

ograniczenia kosztów produkcji/świadczenia usługi. Celem tej części szkolenia jest 

zainspirowanie uczestników w kierunku analizy, w jaki sposób można zoptymalizowad swoje 

zasoby i ofertę, nadając jej nową jakośd, a jednocześnie obniżad koszty lub zwiększad 

wydajnośd produktu/usługi. W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się także, jak 

kształtują się obecnie tendencje rynkowe w zakresu rozwijania produktów i usług w oparciu 

o zasady zrównoważonego rozwoju. Również częśd modułu trzeciego poświęcona 

narzędziom typu „open source” ma na celu pokazanie uczestnikom szkolenia potencjału 

leżącego w ogólnodostępnych zasobach, które nie wymagają od organizacji ponoszenia 

żadnych kosztów.  

 Wśród omawianych w tym dziale obszarów działao taktycznych znalazły się także  

kwestie związane z marketingiem – kształtowaniem działao marketingowych w zgodzie ze 

strategią zrównoważonego rozwoju i w sposób spójny z misją przedsiębiorstwa. Celem tej 

części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat narzędzi przeznaczonych do 

budowania wyróżnienia oferty już nie tylko w oparciu o korzyści funkcjonalne i emocjonalne, 

ale także o. wartości społeczną lub środowiskową produktu czy usługi. 

 Istotną częścią zarządzania każdą organizacją jest kwestia ryzyka. W gruncie rzeczy 

źródeł ryzyka jest wiele, częśd z nich jest nawet nieuświadomiona. Źródła te mogą byd 

związane z produktem, strukturą organizacyjną, polityką zatrudnienia etc., dotyczyd 

operacyjnych aspektów organizacji, a zatem tych, związanych z zarządzaniem oraz 
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funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji. Ryzyko jednak może mied także charakter 

reputacyjny, i wymagad wykorzystania „komunikacji kryzysowej”. Oczywiście ryzyka te 

bardzo często występują wspólnie, a co gorsza, niemal nie sposób zapobiec im w 100%. 

 Celem tego modułu jest jednak przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu 

zarządzania ryzykiem zarówno operacyjnym, jak i reputacyjnym, w celu zmniejszenia 

prawdopodobieostwa wystąpienia kryzysu na każdym z tych pól.  

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się dzięki tej części szkolenia, w jaki sposób zarządzad 

organizacją, identyfikowad jej najważniejsze źródła ryzyk i przewidywad te ryzyka w celu 

minimalizacji zagrożenia strat finansowych..  

 Istotną częścią tej części szkolenia jest także pokazanie bezpośredniego związku 

pomiędzy stosowaniem nowych narzędzi kształtowania polityki zatrudnienia, które z jednej 

strony obniżają koszty i zwiększają wydajnośd pracy, z drugiej odpowiadają na oczekiwania 

coraz większej liczby pracowników, którzy często oczekują od pracodawców elastycznego 

czasu pracy oraz dyspozycyjności osób zatrudnionych.   

W ostatnim dniu trzeciego modułu Cyklu Edukacyjnego uczestnicy będą zajmowali się 

kompilowaniem całości nabytej wiedzy i wyodrębnieniem oraz usystematyzowaniem tych 

narzędzi taktyczno-strategicznych, które z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw  

z obszaru województwa Dolnośląskiego mogą byd najkorzystniejsze i najbardziej użyteczne. 

 

Zawartośd modułu III   

W ramach trzeciego modułu najważniejsze obszary zagadnieo to:  

Dzieo I:   

Optymalizacja produktów i usług: innowacja społeczna i technologiczna  

Odpowiedzialny marketing 

Dzieo II  

Ryzyko operacyjne i reputacyjne: źródła, koszty, monitorowanie  

Open Source w MSP  

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy  
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Dzieo III  

Kompilacja i podsumowanie wniosków z Cyklu Edukacyjnego 

  

2.2.1. Transfer wiedzy – obszary tematyczne, zawarte w module 

 W tej części następuje szczegółowe rozwinięcie i omówienie zagadnieo 

przeznaczonych do realizacji w ramach modułu, ze wskazaniem zakresu czasowego, dla 

poszczególnych bloków tematycznych. 

Omówienie zawartości modułu następuje w porządku chronologicznym, zgodnie z którym 

wprowadzane mają byd kolejne zagadnienia.  
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Moduł III, Dzieo I:  

A. Optymalizacja produktów i usług: 

Czas: 2 godziny 

 Niewykorzystane rynki Frugal Innovation, Bottom of The Pyramid – produkty na miarę 

lokalnych potrzeb i możliwości. 

 Innowacyjnośd technologiczna w MSP: Szanse rozwoju a technologia, studia przypadku na 

podstawie projektu GreenEvo.   

 Łaocuch dostaw: optymalizacja środowiskowa, percepcja konsumentów 

 Optymalizacja wydatków w procesie produkcji – studia przypadku i dyskusja moderowana  

w oparciu o doświadczenia uczestników – poszukiwanie obszarów optymalizacji 

środowiskowej na lokalnym rynku MSP.  

 

B. Odpowiedzialny marketing 

Czas: 3 godziny  

 Globalny kontekst i trendy konsumenckie – geneza odpowiedzialnego marketingu 

 Marketingu 3.0 – marketing odpowiedzialny 

 Odpowiedzialna komunikacja (kodeksy etyczne, kodeksy wewnętrzne, budowanie zasad 

wewnętrznych prowadzenia biznesu i ich komunikacja) 

 Warsztaty z projektowania odpowiedzialnych produktów i usług według specyfiki rynku 

Dolnego Śląska i branżowego rodowodu. 

 

C. Podsumowanie dnia 

Czas: 1 godzina  

 Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – usystematyzowanie i stworzenie zestawu 

najważniejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązao,  adekwatnych dla MSP. 
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Moduł III, Dzieo II: 

A. Ryzyko operacyjne i reputacyjne:  

Czas: 3 godziny 

 Obszary ryzyka i ich przewidywanie: produktowe, , związane z zasobami ludzkimi, łaocuchem 

dostaw (studia przypadku Coca-Cola, Biedronka, Orange, Nestle, Kret itp.)  

 Kryzys komunikacyjny, przewidywanie ryzyka. 

 Monitorowanie ryzyka w przedsiębiorstwie.  

 

B. Open Source w MSP  

Czas: 1 godzina  

 Open Source jako narzędzia biznesowe  

 Przegląd ogólnodostępnych zasobów – jak oszczędzad na rozwiązaniach dla biznesu.  

 

C. Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy  

Czas: 1 godzina 

 Kategorie pracowników wspierane systemowo. 

 Analiza potrzeb przedsiębiorstwa a budowanie zespołu 

 Odpowiedzialne praktyki w zatrudnieniu 

 Elastyczne formy zatrudnienia, 

 

D. Podsumowanie dnia  

Czas: 1 godzina  

Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważniejszych 

elementów omówionych narzędzi i rozwiązao,  adekwatnych dla MSP. 
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Moduł III, Dzieo III:  

Kompilacja i podsumowanie wniosków  

– zdefiniowanie poszczególnych elementów narzędzia strategicznego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw  na podstawie przeprowadzonych zajęd tematycznych w ramach całego 

Cyklu Edukacyjnego.   

1. Główne bariery biznesowe i obszary rozwojowe dla sektora MSP w woj. Dolnośląskim .  

2. Narzędzia strategiczne CSR dla MSP  

3. Obszary nadużyd i gotowe rozwiązania: jak uniknąd oportunizmu w praktyce.  

4. Normy i standardy, adekwatne dla sektora: które warto znad  i wdrażad.  

5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Ryzyka, korzyści i rozwiązania.  

6. Raportowanie społeczne: jak raportowad w sektorze MSP z zastosowaniem dostępnych 

zasobów wewnętrznych i po co. 

7. Angażowanie interesariuszy – lokalny kontekst i wskazówki działania.  

8. Partnerstwa międzysektorowe z organizacjami pożytku publicznego i administracją publiczną 

– projektowanie współpracy.  

9. Komunikacja CSR – najważniejsze zasady odpowiedzialnej i wiarygodnej komunikacji 

zewnętrznej firmy i komunikacji sprzedażowej.  

10. Najważniejsze obszary optymalizacji produktowej i usługowej dla MSP.  
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2.2.3. Profil uczestnika 

 

 Uczestnicy tego modułu  są pracownikami/czkami, przedstawicielami sektora małych 

i średnich firm oraz organizacji pozarządowych z regionu Dolnego Śląska, którzy z własnej 

woli, w wolnym czasie, chcą podnosid swoje kompetencje z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Profil działalności uczestników jest dowolny, jednak z racji 

prowadzonych zajęd z zakresu norm i standardów CSR w kontekście komunikacji, dużą 

wartośd w treściach merytorycznych mogą dostrzec pracownicy różnych branż – 

biznesowych i pozarządowych.  

Z perspektywy materiału przeznaczonego do realizacji w module trzecim, dotyczącym  

kwestii kształtowanie komunikacji, polityki zatrudnienia oraz wdrażania rozwiązao z zakresu 

optymalizacji produktów i usług, wartością dodaną byłaby wiedza praktyczna uczestników na 

temat projektowania usług i produktów świadczonych przez organizację czy 

przedsiębiorstwo, tak, aby po przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o wiedzę własną  

i nabytą wiedzieli, w jaki sposób zarządzanie tym obszarem może zostad wykorzystane. 

Korzystne byłoby, gdyby uczestnicy tego modułu posiali doświadczenie w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem, produktem lub komunikacją marketingową. 

 

2.2.4.  Ramy  warsztatu - metody pracy dla konkretnych obszarów zagadnieo. 

 

Ponieważ większa częśd tego modułu ma na celu dostarczenie inspiracji, pomysłów  

i gotowych rozwiązao z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, ważne aby uczestnicy 

otrzymali maksymalnie największą liczbę przykładów.  
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Optymalizacja produktów i usług. Tematyka optymalizacji produktów czy usług jest o tyle 

kłopotliwa, że jej wdrożenie spotyka się z oporem. Po pierwsze dlatego, że tego rodzaju 

zmiany często są sporym przedsięwzięciem, nawet jeżeli nie ekonomicznym, to logistycznym 

lub organizacyjnym. Częśd tego szkolenia powinna zatem z jednej strony pokazad drogę do 

optymalizacji językiem korzyści, z drugiej natomiast wskazując konkretne przykłady, oswoid 

uczestników z prostotą niektórych rozwiązao i  wskazad, że innowacja bez rewolucji może 

wzbogacid ich przedsiębiorstwo o nową jakośd.  

 

Odpowiedzialny marketing. Współczesna komunikacja z konsumentami, klientami, 

podwykonawcami i pozostałymi grupami interesariuszy ma tak wiele form, że o tym, w jaki  

sposób postrzegana jest marka w rzeczywistości decyduje szereg czynników, na które sama 

marka, przedsiębiorstwo czy organizacja ma niewielki wpływ w rozumieniu kształtowania 

tradycyjnej komunikacji. W tym module skupid się zatem należy na tym, by pokazad 

uczestnikom szkolenia jak wiele możliwości promowania siebie jest w zasięgu ich ręki, ale 

także wskazad jak wiele obszarów działao organizacji ma wpływ na integralnośd jej 

wizerunku. Jednym ze środków temu służących jest zaprezentowanie szerokiego kontekstu 

współczesnego mixu marketingowego i przeprowadzenie dwiczenia kreatywnego, 

zmierzającego do zaprojektowania produktu lub usługi integralnej marki.     

 

Open Source. Korzystanie z ogólnodostępnych narzędzi codziennego użytku to   zarówno dla 

organizacji pozarządowych jak i MSP istotne odciążenie finansowe.  Często barierą w ich 

stosowaniu jest brak wiedzy. Ponieważ narzędzia tego rodzaju ulegają stałym zmianom 

technologicznym, warto wskazad uczestnikom szkolenia gdzie poszukiwad na bieżąco 

informacji o narzędziach których mogą potrzebowad. Istotne jest także udostępnienie pola 

do dyskusji nad doświadczeniami uczestników w tym zakresie.   
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Ryzyko operacyjne i reputacyjne. Ryzyko jako nieodłączna częśd biznesu powinno byd stale 

monitorowane, a w efekcie może okazad się, że stosowane środki ostrożności są 

niedostateczne. Uczestnikom można w tym kontekście przekazad zarówno wiedzę z zakresu 

autoanalizy i monitorowania ryzyk, ale także zobrazowad na podstawie konkretnych 

przypadków gdzie leżed może źródło kryzysu reputacyjnego czy operacyjnego i w jaki sposób 

mu zapobiegad.   

 

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy.  Kwestia zatrudnienia i praktyk  

w tym obszarze jest bardzo delikatna ze względu na element osobowy stojący za każdym 

rozpatrywanym przypadkiem, a narzędzia mające zoptymalizowad wydajnośd pracownika 

często postrzegane są jako przedmiotowe ich traktowanie. Obiektywna analiza rzeczywistych 

możliwości przedsiębiorstwa w zakresie elastycznego kształtowania warunków zatrudnienia 

ułatwi analizę korzyści i zagrożeo związanych ze stosowaniem nowych modeli kształtowania 

stosunku pracy.   
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2.2.5. Materiały – zawartośd merytoryczna. 

Wszystkie materiały znajdują się na płycie, będącej załącznikiem do podręcznika. 

 

Moduł III, Dzieo I: 

 

Optymalizacja produktów i usług: 

SUGEROWANE MATERIAŁY:  

1. Frugal innovation – wyciąg z wykładu.  

2. Bottom of The Pyramid - wprowadzenie do tematu, artykuł J. Szumniak, K.Szlasa 

3. Wspólna odpowiedzialnośd: rola dostaw i zakupów, str. 7-39, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu pod Red. Natalii Dwik 

4. Innowacyjnośd i percepcja konsumentów: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach 

zrównoważonego rozwoju, Publikacja, str. 35-77, 142-176, studia przypadku str. 184-238 

5. Greenevo - rynki zagraniczne i perspektywy Zielonej ewolucji polskich technologii,  

6. cz. I, str. 4-44   

 

Odpowiedzialny marketing 

SUGEROWANE MATERIAŁY: 

 SUGEROWANA LEKTURA DODAKTOWA: Marketing 3.0 Philip Kotler, wyd. MT Biznes 2010 (cena 

ok. 50 zł) 

1. Wybielanie za pomocą zielonego, artykuł Natalia Dwik 

2. Polityka komunikacji marketingowej - Kompania Piwowarska, studium przypadku 

3. Greenwashing - grzechy marketingu, Jacek Dymowski 

4. Marketing społeczny i ekologiczny, opracowanie Barbara Szczęsna 
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Moduł III, Dzieo II: 

 

Ryzyko operacyjne i reputacyjne:  

SUGEROWANE MATERIAŁY: 

1. Ryzyko operacyjne i kryzys finansowy, opracowanie BRE Bank  

2. Ryzyko operacyjne, opracowanie www.ryzykooperacyjne.eu  

3. Ryzyko operacyjne i reputacyjne, studia przypadku 

4. Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu , podręcznik 

Ministerstwa Gospodarki, str. 12-54 

5. Zarządzanie ryzykiem, CSR i zrównoważony rozwój, raport Deloitte 

   

Open Source w MSP  

SUGEROWANE MATERIAŁY:  

1. Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, artykuł, Beata Mierzejewska 

2. Więcej informacji na bieżąco na stronie Ministerstwa Gospodarki:  

3. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-

przedsiebiorczosc/Open+Source+dla+MSP 

oraz na http://www.opensourceday.pl/  

 

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy  

SUGEROWANE MATERIAŁY:   

1. Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców, sugerowana cała częśd merytoryczna 

2. Flexicurity - bezpieczny i elastyczny rynek pracy, publikacja 

3. Dobry pracodawca - zarządzanie zasobami ludzkimi, publikacja FOB 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ryzykooperacyjne.eu/
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Moduł III, Dzieo III: 

 

Materiały trenera, przygotowane w ramach podsumowania poszczególnych części Cyklu 

Edukacyjnego – dni i modułów.  

 

Bibliografia: 

1. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Współpraca 

międzysektorowa– projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, 

www.odpowiedzialnybiznes.eu   

2. Badanie kondycji sektora MSP na Dolnym Śląsku, wyniki dostępne w publikacji 

„Program Integracji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Gospodarką Dolnego 

Śląska”, "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Publikacja bezpłatna 

www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Program_Integracji.p

df, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010  
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