
 
 

 
 

Szkoła 17 Celów to pionierski zestaw warsztatów i 

narzędzi  do zwiększenia wpływu biznesu na realizację 

Agendy 2030 w Polsce.  

 

▪ Chcesz poznać konkretne narzędzia, które sprawią, że twoja firma 

będzie działać nie tylko bardziej odpowiedzialnie, ale też efektywnie?  

▪ Chcesz działać w sposób bardziej zrównoważony?  

▪ Chcesz, aby twoja firma dołożyła swoją cegiełkę do Agendy 2030?  

 

Zapisz się do Szkoły 17 Celów już dziś! 

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. 

 

Każdy warsztat trwa 4 godziny i składa się 3 modułów: 

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

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

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

 

Koszt udziału w jednym warsztacie to 1500zł dla firmy (max 2 osoby). Każda kolejna osoba 

to dodatkowy koszt 500zł.  
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CO DAJE UKOŃCZENIE SZKOŁY 17 CELÓW: 
 
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. 

  

▪ Otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły Agendy 2030  

▪ Otrzymasz dostęp do 2 darmowych webinarów:  

1. Po zapisaniu się na 3 warsztaty: Agenda 2030 – bliżej niż myślisz 

2. Po ukończeniu 15 warsztatów: Budowanie partnerstwa na rzecz Celu. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? marta.krawcewicz@csr-consulting.pl  tel.506-646-510 

TEGOROCZNE WARSZTATY 

Działania społeczne biznesu na nowo. 

Zrównoważony Łańcuch Dostaw – od czego zacząć? 

Cyrkularność w twojej firmie – do czego zacząć czyli 

Akademia GOZ 

Zielona energia – rola biznesu 

Jak uczyć pracowników o Agendzie 2030? – 

praktyczne narzędzia 
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