
 

Szanowni Państwo, 

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami: Fundacją KrzyŜowa 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. 

Dzięki uczestnictwu w Projekcie Beneficjenci otrzymają cenną wiedzę z zakresu zastosowania 

strategii zarządzania CSR w swojej firmie oraz szansę uzyskania wymiernych korzyści biznesowych 

płynących z wdroŜenia jego technik w działalność firmy, do których zaliczyć naleŜy przede wszystkim: 

poprawę wizerunku, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, większą 

innowacyjność oraz lepsze moŜliwości sprzedaŜy.  

 

ZAPROSZENIE DO BADANIA 

W pierwszym etapie projektu pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału  

w badaniu ankietowym, które pozwolą na zidentyfikowanie Państwa potrzeb, ale i moŜliwości oraz barier 

w zastosowaniu strategii zarządzania z wykorzystaniem zagadnień CSR (społecznej odpowiedzialności 

biznesu). 

Badania będą składać się z dwóch etapów: 

1) badania ankietowe 

Kwestionariusz, o wypełnienie którego zostaną Państwo poproszeni, będzie miał na celu: 

rozpoznanie głównych przeszkód i barier, które uniemoŜliwiają firmom podejmowanie działań  

na rzecz wdraŜania koncepcji CSR. W związku z tym w ramach badania zostaną zadane pytania dotyczące 

głównych trudności, jakich firmy mogą doświadczać w tym zakresie. 

2) badania fokusowe 

Zostanie przeprowadzone z udziałem firm reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych 

działających na Dolnym Śląsku  i będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie 

przykładów „dobrych praktyk” we wdraŜaniu CSR na Dolnym Śląsku. Szczegółowe rozmowy panelowe 

zostaną przeprowadzone w maju 2011. 

Wyniki uzyskane dzięki przeprowadzeniu opisanego postępowania badawczego przyczynią się do 

opracowania narzędzia innowacyjnego oraz staną się podstawą do sformułowania załoŜeń innowacyjnej 

strategii wdraŜania CSR na Dolnym Śląsku. 



 

WSPARCIE DLA FIRM Z DOLNEGO ŚLĄSKA 

Regionalny Program Wsparcia CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

W ramach realizacji projektu stworzone zostanie narzędzie edukacyjne, na które składają się 

następujące elementy: 

- Dolnośląska Akademia CSR dla MŚP i Organizacji Pozarządowych - innowacyjny program 

edukacyjny  

- powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych 

- Program Małych Grantów dla MŚP w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi  

Granty na współpracę biznesu z sektorem pozarządowym – zostań liderem CSR  

w swojej społeczności! 

Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w naszym projekcie otrzymają moŜliwość uczestnictwa  

w programie edukacyjnym, budowania struktur Federacji oraz zdobycia grantów. 

 

Mamy nadzieję, Ŝe zechcecie Państwo wziąć udział w tym innowacyjnym Projekcie, który 

przyczyni się do poszerzenia Państwa wiedzy na temat zagadnienia CSR-u jako praktycznego narzędzia 

słuŜącego realizacji strategii firmy. 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo od następujących osób: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Koordynator projektu: Małgorzata Barrek, tel. 71 793 23 24, malgosia.barrek@dfop.org.pl 

 

         Z powaŜaniem 

          

         Maria Mika 

         Dyrektor DFOP 

 

 


