
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



PARASOL DLA 
WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ

Kampania mobilizująca 
biznes w Polsce do podjęcia 
wspólnych działań na rzecz 

realizacji Celów 
Zrównoważonego 

Rozwoju 



Tworzymy unikalne 
partnerstwo

aby dokonywać realnej 
zmiany w otoczeniu

szukając odpowiedzialnych 
innowacji

w oparciu o wiarygodne 
dane i ewaluację wyników!

KAMPANIA 17 CELÓW
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WPŁYWOWA

WIEDZA I INSPIRACJE EKSPERTYZY DZIAŁANIA

515 firm

24 inicjatywy
7 publikacji

Ponad 100 
ekspertów

20 wydarzeń

Badanie konsumenckie

Kilkanaście webinarów

Narzędzie mierzenia 
wpływu dla biznesu3000 uczestników

kilkaset praktyk



WYZNACZAJĄCA TRENDY

Konferencja w Ministerstwie 
podsumowująca poprzedni 
rok na której pokazujemy 
trendy na kolejny rok.

Światowy Dzień Działania: 
każdorazowo nowa 
innowacyjna formuła, 
miejsce, eksperci i tematy

Forum Inspiracji: 3 ścieżki, 
ponad 30 ekspertów z Polski 
i zagranicy, kilkaset 
uczestników. 



INICJATYWY KAMPANII 17 CELÓW

INICJATYWY BRANŻOWE

INICJATYWY EDUKACYJNE

INICJATYWY ŚRODOWISKOWE

INICJATYWY WYRÓWNUJĄCE SZANSE

INICJATYWY SPOŁECZNE



ZWIĘKSZAMY ZASIĘG!

▪ Zwiększamy skalę i liczbę 
PARTNERSTW pod naszym parasolem

▪ Nowa oferta dla KAŻDEJ firmy chcącej 
działać na rzecz Agendy 2030 - BINGO



OBSZARY DZIAŁANIA



Szkoła 17 Celów



ZESTAW WARSZTATÓW

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.

Jak walka z biedą 

może pomóc twojej 

firmie. 

Pay gap – jak liczyć i 

komunikować w firmie. 

Wyzwania i szanse.

Jak uczyć pracowników 

o Agendzie 2030? –

praktyczne narzędzia

Innowacyjne podejście 

do zdrowia pracowników 

– efektywna realizacja 

programów. 



PLANET

Cyrkularność w twojej 

firmie-Akademia GOZ.

ABC śladu wodnego.

Bioróżnorodność –

możesz więcej niż 

myślisz. 

Oszczędźmy oceanowi 

plastiku –

ekoprojektowanie. 

Pierwsze kroki do 

neutralności 

klimatycznej.



PROSPERITY

Zrównoważony Łańcuch 

Dostaw – krok 1.

Zielona energia.

Dostępność – to się 

opłaca!

Strategiczna współpraca 

– potencjał współpracy z 

zielonymi starupami

Zwiększ swój pozytywny 

wpływ w mieście –

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!


