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PROGRAM SPOTKANIA 

 
Budowanie struktur Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw  

Społecznie Odpowiedzialnych 
 

Spotkanie warsztatowe poświęcone wypracowaniu narzędzia pozwalającego na 
zrzeszanie się sektora przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska na rzecz wspierania 

rozwoju społecznej odpowiedzialności w oparciu o współpracę międzysektorową  
i podnoszenie konkurencyjności dolnośląskich firm 

 

• Budowaniu organizacji wspierającej dolnośląskie firmy w zakresie wdrażania i 
stosowania strategii CSR w swoich przedsiębiorstwach i relacjach z interesariuszami – 
Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych 

 

• Karta zasad działania DFPSO: 

- statut (określający: cele, strukturę organizacyjną, majątek i finanse, członkostwo- prawa  

i  obowiązki) 

- standardy działania 

- strategia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 

• Wspólna strategia rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych  
i średnich przedsiębiorstw w regionie Dolnego Śląska 
- wypracowanie wspólnych priorytetów 
- wypracowanie zasad działania w kontekście działalności lokalnej przedsiębiorstw  
z regionu Dolnego Śląska 
-uzgodnienie wspólnej wizji i misji DFPSO. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

„Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Spotkanie Sieci Tematycznych ds. CSR 

Warsztaty ukierunkowane są na dostarczenie praktycznej wiedzy, narzędzi 
oraz inspirujących przykładów w kluczowych obszarach CSR: 

Elastyczne formy zatrudnienia  
 

• elastyczne formy zatrudnienia jako element redukcji kosztów oraz element 
programów 
pro-pracowniczych 

• model wdrożenia elastycznych form pracy 

• uelastycznianie zatrudnienia 
 
 

Wolontariat pracowniczy  

• formy wolontariatu 

• korzyści i motywacje 

• obszary działań 
 

Zaangażowanie społeczne i rozwój 

• relacje organizacji z otoczeniem 

• poprawa standardów życia 

 
HARMONOGRAM SPOTKANIA 

 
 

I dzień 16.02.2012 
 
15:00 – obiad 
 
16:00 – 19:15 warsztaty Sieci Tematyczne CSR (I gr) 
 
16:00 – 19:00 warsztaty Budowanie struktur Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw 
Społecznie Odpowiedzialnych (II gr) 
 
19:30 – kolacja 
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II dzień 17.02.2012 
 
8:00-9:00– śniadanie 
 
9:00 – 12:15 warsztaty Sieci Tematycznych CSR (II gr) 
 
9:00 – 12:15 warsztaty Budowanie struktur Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw 
Społecznie Odpowiedzialnych (I gr) 
 
12:30 – 13:30 podsumowanie Sieci Tematycznych CSR (I,II gr) 
 
13:45 – 14:45 podsumowanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie 
Odpowiedzialnych (I,II gr) 
 
15:00 – obiad i zakończenie spotkania  

    


