
 

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz  z partnerami – Fundacją „Krzyżowa”  

dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o. - od stycznia br. realizują 

projekt innowacyjny Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Projekt 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań programowych  

i edukacyjnych dla małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska w zakresie zastosowania 

i wdrażania idei zarządzania z wykorzystaniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki projektowi 

wypracowane zostanie narzędzie edukacyjne adresowane do sektora małego i średniego biznesu mające 

na celu zachęcić jego przedstawicieli do zastosowania strategii CSR w zarządzaniu.  

Ważnym aspektem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z nawiązania 

współpracy międzysektorowej z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu 

terytorialnego, stanowiącej początkowy etap wdrażania strategii CSR. Wśród korzyści jakie mogą osiągnąć 

przedsiębiorcy stosujący strategię CSR wymienić należy:  

  dotarcie do szerokiej grupy klientów oraz zdobycie poparcia ze strony beneficjentów organizacji; 

  bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu społecznym firmy; 

  budowanie pozytywnego wizerunku, reklama i promocja firmy, rozpoznawalność marki; 

  identyfikacja firmy z regionem, zadomowienie pracowników i klientów; 

  integracja wewnątrz firmy i rozwój pracowników; 

  dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych (szczególnie lokalnych),  

a także sposobów ich rozwiązywania; 

  pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i zarządzania projektami 

społecznym; 

  wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej w zakresie współpracy z wolontariuszami,  

do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy);  

  dostęp do grantów na działania społeczne. 

W etapie przygotowawczym projektu prowadzone są konsultacje i badania, których celem  

jest ustalenie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących wsparcia we wdrażaniu idei CSR,  

a także identyfikacja obszarów wdrażania oraz upowszechniania inicjatyw CSR na terenie Dolnego Śląska. 

Powołano także Radę Programowo – Konsultacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele związków 



pracodawców, firm realizujących działania CSR, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych oraz środowiska akademickiego. Wyniki badania oraz rekomendacje ekspertów będą 

podstawą do stworzenia Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  

na który składać się będą następujące elementy: 

  Dolnośląska Akademia CSR dla MŚP i Organizacji Pozarządowych  

  powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych 

  Program Małych Grantów dla MŚP w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi  

(liczba planowanych grantów: 20, wysokość jednego grantu: 5000 zł). 

 

 Zapraszamy przedstawicieli dolnośląskich MŚP do udziału w badaniu dotyczącym rzeczywistych 

potrzeb oraz barier małych i średnich firm w prowadzeniu działań na rzecz społecznie odpowiedzialnego 

biznesu, a także pozostałych działań projektowych. 

 

 Na stronie projektu www.odpowiedzialnybiznes.eu  znajdziecie Państwo więcej informacji  

na temat korzyści i możliwości płynących ze stosowania strategii CSR w biznesie.  

Zachęcamy także do kontaktu z nami: kontakt@odpowiedzialnybiznes.eu   

Szczegółowych informacji udzielają: 

- Koordynator projektu Małgorzata Barrek - kontakt pod numerem telefonu: 71 793 23 24  

lub poprzez e-mail: malgosia.barrek@dfop.org.pl 

-  Specjalista ds. informacji i promocji Izabela Pińczak - kontakt pod numerem telefonu: 74 64 80 600 

lub poprzez e-mail:  izabelap@hm.pl  

 

  

 

 

 


