
Szkoła 17 Celów



KAMPANIA 2021:
AMBITNE DZIAŁANIA



Inspirujemy naszych klientów do 
odpowiedzialnego prowadzenia 
biznesu dzięki czemu ich firmy mogą 
się rozwijać a na polskim rynku 
pojawiają się innowacyjne 
rozwiązania w odpowiedzi na 
wyzwania Agendy 2030

NASZA MISJA



NASZE KOMPETENCJE

DORADZTWO
Wspieramy w budowaniu 
i wdrażaniu strategii CSR

INSPIRACJA
Dostarczamy wiedzę 
i pokazujemy najlepsze praktyki

WSPÓŁPRACA
Tworzymy inicjatywy 
i platformy współpracy

NASZE KOMPETENCJE



Tworzymy unikalne 
partnerstwo

aby dokonywać realnej 
zmiany w otoczeniu

szukając odpowiedzialnych 
innowacji

w oparciu o wiarygodne 
dane i ewaluację wyników!

KAMPANIA 17 CELÓW



NASI PARTNERZY
2021

PATRON 
HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY 
MERYTORYCZNI



Szkoła 17 Celów



SZKOŁA 17 CEÓW

Ucząc się w naszej Szkole firma wychodzi z gotowymi do 
wdrożenia narzędziami, dzięki którym będzie mogła stworzyć 
odpowiednie dla siebie, uszyte na miarę rozwiązania. 

Szkoła składa się z 15 warsztatów podczas których będzie 
można poznać konkretne narzędzia służące do wprowadzenia 
zrównoważonego rozwoju w firmie. Kończąc kolejne warsztaty, 
będziesz osiągać kolejne poziomy i w ten sposób przechodzić do 
kolejnych klas w szkole Agendy 2030

Pionierski zestaw warsztatów i narzędzi  do zwiększenia wpływu 

biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. 

SZKOŁA



PEOPLE

Od pola do stołu – nowe 

zadania dla łańcucha 

wartości produkcji i 

dystrybucji żywności

Działania społeczne 

biznesu na nowo

Pay gap – jak liczyć i 

komunikować w firmie? 

Szanse i wyzwania

Jak uczyć pracowników 

o Agendzie 2030? –

praktyczne narzędzia

Innowacyjne podejście do 

zdrowia pracowników – jak 

efektywnie realizować

programy zdrowotne?



PLANET

Cyrkularność w twojej 

firmie – do czego zacząć 

czyli Akademia GOZ

ABC śladu wodnego

Bioróżnorodność – jako 

biznes możesz więcej niż 

myślisz

Oszczędźmy oceanowi 

plastiku –

ekoprojektowanie

Pierwsze kroki firmy do 

neutralności klimatycznej



PROSPERITY

Zrównoważony Łańcuch 

Dostaw – od czego zacząć?

Zielona energia 

– rola biznesu

Dostępność – to się 

opłaca!

Strategiczna zmiana –

potencjał współpracy i 

innowacji w zielonych 

startupach

Zwiększ swój pozytywny 

wpływ w społeczności –

międzysektorowe 

partnerstwa krok po kroku 



EFEKT

Koniec gadania, zapraszamy do ambitnego działania!



JAK TO DZIAŁA?

3. Uczestnicz w 3 
warsztatach.

4. Gratulacje! właśnie ukończyłeś 
kolejną klasę w szkole Agendy 2030

6. Wprowadź w firmie 
rozwiązania poznane 
na warsztatach

1. Sprawdź sytuację   
w firmie. Wybierz 
kluczowe tematy

2. Wybierz 3 
odpowiednie dla 
Ciebie warsztaty.

5. Darmowe Spotkanie –
Śniadanie 
Zaangażowanych Firm

Szkoła 17 Celów –

wchodzimy na szczyt



JAK WYGLĄDAJĄ WARSZTATY?

Praca warsztatowa z narzędziem: 
identyfikujemy wyzwania i szukamy 
rozwiązań dla firm.

Zakończenie - omówienie pracy/wyzwań oraz 
pokazanie matrycy dalszych działań.

Wprowadzenie do tematu - inspirujący wykład i 
przegląd praktyk eksperta w danej dziedzinie



DLACZEGO WARTO?

Zostaniesz wyposażony w niezbędne narzędzia, aby w kompleksowy sposób
stworzyć w swojej firmie programy, kodeksy i ulepszenia, które:

✓ Będą odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy i rynku,

✓ Będą drogą do realizacji zadań i celów, które wyznaczyła sobie firma,

✓ Zwiększą zadowolenie i efektywność pracy pracowników,

✓ Zwiększą zaangażowanie społeczne firmy oraz jej otoczenia,

✓ Zmniejszą negatywny wpływ na środowisko,

✓ W prosty sposób przyczynią się do realizacji Agendy 2030.



JUŻ NAJWYŻSZY CZAS 
NA DZIAŁANIE!


