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Pracujesz lub działasz w organizacji pozarządowej na terenie Dolnego 

Śląska? Twoja organizacja współpracuje z biznesem?  

Poszukujesz efektywnych i profesjonalnych metod współpracy z sektorem 

przedsiębiorstw w swoim regionie? 

Interesujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesu? 

Weź udział w bezpłatnym cyklu trzech warsztatów edukacyjnych  

realizowanym w ramach Dolnośląskiej Akademii Menedżerów CSR  

i zostań liderem CSR w swoim regionie i w swojej organizacji i zwiększ swoje 

kompetencje z zakresu współpracy z partnerami biznesowymi! 

Dzięki udziałowi w cyklu edukacyjnym (9 dni warsztatowych):  

• dowiesz się jak współpracować i wspierać  firmy z sektora małego i średniego biznesu  

w działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności oraz poznasz korzyści społeczne  

i finansowe wynikające ze stosowania nowych metod zarządzania społeczną 

odpowiedzialnością w organizacji, ponadto dowiesz się w jaki sposób Twoja organizacja,  

w której działasz może być organizacją społecznie odpowiedzialną i co to oznacza w kontekście 

pracy w sektorze pozarządowym, poznasz standardy i najnowsze trendy w obszarze CSR 

• zwiększysz swoje umiejętności i kompetencje w zakresie współpracy i pozyskiwania 

partnerów biznesowych do swoich działań realizowanych w społeczności lokalnej i poznasz 

możliwości i obszary wsparcia firm w obszarze społecznej odpowiedzialności, w tym  

w szczególności poprzez korzyści płynące z realizacji koncepcji zaangażowania społecznego 

poprzez współpracę biznesu ze środowiskiem pozarządowym 

 

• zgłębisz swoją wiedzę na temat lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, społecznego 

i możliwości rozwoju w oparciu o współpracę międzysektorową i wykorzystanie możliwości 

jakie dają wolontariat pracowniczy, zaangażowanie społeczne i efektywna współpraca  

z biznesem oparta na zasadzie partnerstwa, poznanie języka korzyści wynikającego ze 

społecznej odpowiedzialności biznesu pozwolą Ci łatwiej i efektywniej prowadzić dialog  

z lokalnymi przedsiębiorcami 
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• skorzystasz z indywidualnej opieki eksperta ds. CSR w celu lepszego przyswojenia zdobytej 

wiedzy oraz umiejętności - konsultacje eksperckie pozwolą Ci na samodzielne rozwijanie 

nowych umiejętności pod okiem doświadczonego trenera. 

 

Termin pierwszego warsztatu to 16-18 grudnia 2011 r. (piątek – niedziela) 

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 9 grudnia 2011 r. 

 

Szczegółowy program każdego warsztatu znajdziesz w załączeniu oraz na stronie internetowej 

projektu www.odpowiedzialnybiznes.eu w zakładce Strefa Uczestnika. 

Taka okazja może się nie powtórzyć!  

Zdobywaj wiedzę u ekspertów w dziedzinie CSR!*  

Zapoznaj się z Programem i wyślij swoje zgłoszenie na dołączonym formularzu. Więcej 

informacji o zawartości merytorycznej cyklu edukacyjnego, w tym bloków tematycznych, 

poruszanych zagadnień i tematów znajdziesz w Programie. Wszystkie dokumenty dostępne  

są na stronie internetowej projektu www.odpowedzialnybiznes.eu   

Formularz zgłoszeniowy wyślij do 9 grudnia 2011 r.: 

- na adres mailowy malgosia.barrek@dfop.org.pl  

- lub faxem na numer: 71 793 23 24 

- lub na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,  

pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 

 

*Program warsztatów został opracowany przez firmę GoodBrand & Company w oparciu  

o analizę potrzeb i barier występujących wśród dolnośląskich przedsiębiorstw i niekorzystnie 

wpływających na ich rozwój i pozycję na rynku lokalnym, krajowym, ale i międzynarodowym. Warsztaty 

poprowadzą pracownicy firmy GoodBrand & Company - międzynarodowej grupy zajmującej się 

doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma 

posiada 14-letnie doświadczenie w opracowywaniu strategii i tworzeniu programów, które są oparte  

na wartościach i które budują wartości dla Klientów. W środowisku biznesowym firma GoodBrand  
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& Company cieszy się uznaniem i marką profesjonalnego partnera w dziedzinie społecznej 

odpowiedzialności biznesu i nowoczesnego modelu zarządzania. 

W realizacji cyklu edukacyjnego wspierają nas merytorycznie: Związek Pracodawców Dolnego Śląska, 

Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 


