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DRODZY PRZYJACIELE!

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” wkroczył w trzecią dekadę. Choć to już wiek doj-
rzały, my ciągle się uczymy! Staramy się śledzić trendy, promować w Polsce wszyst-
kie nowe formy, metody i cele działań społecznych, które pojawiają się i zyskują po-
pularność na całym świecie. 

W ostatnich latach uwagę zwraca popularność Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(ang. Sustainable Development Goals, SDGs). Są one kluczowe dla rozwoju ludzkości 
i zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń. Zostały one nakreślone na forum 
ONZ i ujęte w formie listy zawierającej 17 punktów. Wśród nich znalazły się takie 
wyzwania, jak: wyeliminowanie biedy i ubóstwa, dostęp do edukacji, prawa kobiet, 
rozwój rolnictwa, zapewnienie dostępu do wody, ochrona środowiska naturalnego, 
wyeliminowanie konfliktów zbrojnych i zapewnienie odpowiednich warunków do pra-
cy. Zdaniem ONZ i United Nations Global Compact decydującą rolę w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju będzie odgrywał sektor biznesu. 

PAWEŁ ŁUKASIAK
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
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Wiele firm w Polsce angażuje się w projekty społecznie odpowiedzialne związane z wprowadzaniem w życie SDGs, 
nie zdając sobie sprawy, że ich inicjatywy wpisują się w realizację globalnych priorytetów. Zamierzamy podnieść 
w środowiskach polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych świadomość istnienia Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju. W bieżącej edycji chcemy zwrócić uwagę uczestników i organizacji nominujących na SDGs właśnie 
– poprosimy każdego z nich, by we wniosku nominacyjnym zaznaczył istotne dla siebie zadania. W przyszłości 
zaangażowanie w realizację SDGs będzie jednym z kryteriów oceny kandydatów do tytułu „Dobroczyńca Roku”.

Pamiętajmy, że nawet najwyższa wieża zaczyna się od ziemi. Osiąganie ambitnych celów często zaczyna się od dzia-
łań obywateli w małych miasteczkach i wsiach, przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców. Uważamy, że aby wypraco-
wać SDGs, szczególnie ważna jest współpraca między przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. To one mają 
najlepsze rozeznanie potrzeb, odwagę do działania i angażowania obywateli oraz innowacyjne rozwiązania. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Dla współczesnego przedsiębiorcy 
i świadomego obywatela jest to wiedza niezbędna. Zapraszam także do lektury tegorocznego raportu z Konkursu 
o tytuł „Dobroczyńca Roku”, wspierania i angażowania się w realizację programów społecznych. 
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OD FUNDATORA

W 2017 roku obchodziliśmy jubileusz XX-lecia Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. 
Dzięki Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i jej licznym partnerom, łączącym świat 
trzeciego sektora z biznesem, wydarzenie w ciągu dwóch dekad zyskało uznanie za-
równo środowiska organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorstw i korporacji jako 
przedsięwzięcie promujące wysokiej jakości wzorce działań CSR w Polsce. 

Wśród laureatów co roku pojawiają się firmy, które włączyły społeczne działania 
w długofalową strategię rozwoju. Cieszy nas, że wyrastają nowi liderzy branży CSR, 
a społeczna misja firm i korporacji staje się pewnym standardem, podnoszącym pre-
stiż organizacji. Warto również podkreślić, że jest to standard uznawany nie tylko 
w wielkomiejskich enklawach, lecz także w niewielkich społecznościach lokalnych, 
szczególnie bliskich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Małe przedsiębiorstwa, 
którym nie jest obojętne dobro mieszkańców, zyskują społeczne zaufanie, a współ-
pracując z organizacjami pozarządowymi, przyczyniają się do budowania trwałych 
międzysektorowych partnerstw. W ten sposób umacnia się lokalny kapitał społeczny 
i w zasadzie zyskują wszyscy – mieszkańcy chętniej korzystają z produktów zaufane-
go i poważanego przedsiębiorcy, firma dobrze prosperuje, a pomaganie innym przy-
nosi korzyści nie tylko w wymiarze finansowym. Satysfakcja z niesionej pomocy jest 
bezcenna. Warto wzmacniać takie wzorce i kształtować postawy w tym kierunku, 
aby niesienie pomocy innym stało się rozwiązaniem oczywistym. W Polsce jeszcze 
nie tak dawno nie było to powszechne.

JERZY KOŹMIŃSKI 
PREZES POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
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Dla wielu firm wyróżnienie tytułem „Dobroczyńca Roku” i znalezienie się w gro-
nie uznanych światowych korporacji jest gwarancją społecznego uznania. Przede 
wszystkim jednak dzięki Konkursowi zostają nagłośnione wartościowe działania, 
kształtowane są nowe wzorce i trendy. 

Duże firmy i korporacje udoskonalają rozwiązania CSR, kształtując coraz wyższe 
standardy w tym obszarze i wyznaczając nowe kierunki rozwoju. Początki społecznej 
odpowiedzialności firm oznaczały często prostą pomoc finansową. Dziś spotykamy 
różnorodne i nieprzeciętne rozwiązania: wykorzystujące wolontariat pracowniczy, 
w który często angażują się nie tylko pracownicy, lecz także ich rodziny, fundusze 
stypendialne, działania na rzecz grup marginalizowanych, rozbudowane programy 
edukacyjne czy innowacyjne rozwiązania technologiczne.

O wzrastającym znaczeniu działalności społecznej wśród firm świadczy rekordowa 
w tym roku liczba 170 zgłoszeń do Konkursu oraz z roku na rok coraz lepsza ich jakość. 
Tendencję tę potwierdzają także wyniki raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. 
Dobre praktyki”. Zamieszczono w nim 1190 działań biznesu, które dotyczą społecznej 
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a które można uznać za wzorcowe. 
Jest to o ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym podsumowaniu. Tegoroczny 
raport potwierdza także, że niezmiennie od kilku lat najliczniejszym obszarem rozwoju 
działań CSR jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, co jest bar-
dzo optymistyczne i bliskie misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Za nami 20 lat rozwoju rynku CSR. Przed polskimi przedsiębiorstwami wciąż jeszcze 
stoi wiele wyzwań w tej dziedzinie, ale mają one również wiele możliwości. Jako 
partner i fundator tak ważnego przedsięwzięcia nie ustajemy w wysiłkach, by promo-
wać, inspirować i nawoływać do kolejnych działań.
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AGNIESZKA PALKA
TEAM LEADER 
- FUNDACJA EY

AGNIESZKA 
NALEWAJKO
PARTNER  
– AUDYT EY

AGNIESZKA 
MALESZEWSKA
SENIOR MANAGER  
– AUDYT EY

SZANOWNI PAŃSTWO!

XXI edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” została zakończona. Przebieg Konkur-
su podlegał weryfikacji przez zespół EY od momentu jego rozpoczęcia do posiedzenia 
Kapituły Konkursu oraz głosowania internetowego. Na każdym etapie Konkursu wyko-
nywałyśmy wiele działań, aby potwierdzić, że odbywa się on zgodnie z regulaminem 
i w sposób transparentny. 

Pełniąc funkcję audytora Konkursu, weryfikowałyśmy przejrzystość procedur konkur-
sowych, monitorowałyśmy mechanizmy rejestracji wniosków, a także nadzorowały-
śmy system głosowania internetowego. Prowadziłyśmy również obrady Kapituły Kon-
kursu i czuwałyśmy nad prawidłowością ich przebiegu. 

Potwierdzamy, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości ani uchybień regulaminu 
Konkursu. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – organizator Konkursu – wykazywa-
ła się dużą dbałością o to, by wydarzenie przebiegało prawidłowo, i rzetelnie wypełniała 
postanowienia jego regulaminu. 

Jak co roku jesteśmy dumne, że możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu po raz kolejny. 

Z perspektywy firmy doradczej dostrzegamy, że przedsiębiorstwa w Polsce planujące 
długoterminowy rozwój działalności patrzą na swoją przyszłość i pozycję coraz bardziej 
kompleksowo. Znaczenia nabierają nie tylko wskaźniki finansowe i sukces ekonomicz-
ny, lecz także wizerunek firmy, satysfakcja i zaangażowanie pracowników oraz jej ak-
tywny udział w życiu lokalnych społeczności. Przedstawiciele i pracownicy firm, które 
świadomie i konsekwentnie realizują społeczne cele swojej działalności, potwierdzają, 
że dzielenie się wiedzą, czasem lub środkami finansowymi ma głęboki sens i przynosi 
wymierny efekt ekonomiczny. Jesteśmy pełne uznania dla średnich i małych przedsię-
biorstw, których kandydatury zostały zgłoszone do Konkursu w tym roku. Wiele z nich 
wykazuje na coraz większe zaangażowanie i działają na rzecz środowiska lokalnego.

Potwierdzamy poprawność i wiarygodność procesu wyłonienia laureatów Konkursu 
o tytuł „Dobroczyńca Roku” i serdecznie gratulujemy laureatom zwycięstwa.

OD AUDYTORA

konrad
Sticky Note
słaba jakość
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KAMIL WYSZKOWSKI

KORYTARZE ROZWOJOWE

Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development 
Goals – SDGs) kieruje nas ku lepszej przyszłości. By ją osiągnąć, musimy łączyć 
siły od globalnych po lokalne, egoizm zastąpić troską o to, co wspólne. Mówi o tym 
w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Ini-
cjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (UN Global Com-
pact Network Poland), skierowanej do biznesu.

Paweł Oksanowicz: Jak rozumieć ONZ-owskie Cele Zrównoważonego Rozwoju? 
Kamil Wyszkowski: Często nazywam je korytarzami rozwojowymi, w ramach któ-
rych porządkujemy wysiłki społeczności międzynarodowej. Cele służą wypracowaniu 
synergii w globalnych działaniach prawie 200 krajów, które trzeba wprowadzić w życie, 
jeśli planujemy uzyskać poprawę jakości życia i powstrzymać degradację środowiska 
naturalnego. Wdrażając 17 Celów konieczne jest wypracowanie kompromisu uwzględ-
niającego różne interesy, specyfikę regionów, nie wspominając o różnicach rozwojo-
wych poszczególnych krajów. Trzeba też pamiętać – mówi się o tym mniej – że za ideą 
SDGs stoją niemałe pieniądze. Za finansowanie są odpowiedzialne ONZ i inne organi-
zacje multilateralne jak choćby Bank Światowy, EBI, EBOR czy regionalne instytucje, 
takie jak Azjatycki Bank Rozwoju. Bo żeby zmieniać świat, trzeba nie tylko wypracować 
przeskoki rozwojowe, lecz także mieć pieniądze, by te rozwiązania upowszechnić.

Czy SDGs są ważne tylko dla polityków z międzynarodowych instytucji? A może w ich 
realizację powinni angażować się obywatele i firmy?
Cele są sformułowane tak, aby w prosty sposób przekonywały wszystkich ludzi do dzia-
łania. To znaczy aby można je było wprowadzać na poziomie międzynarodowym, krajo-
wym i lokalnym. Oprócz polityki rządowej i samorządowej myślę tu o inicjatywach nie-
formalnych, obywatelskich itd. Ważne jest też działanie we wspólnotach regionalnych. 
Dobrym przykładem są inicjatywy Rady Państw Morza Bałtyckiego w ramach Celu 14: 
Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrówno-
ważony. Na przykład rada podjęła się oczyszczenia dna Bałtyku z pozostałości broni 
chemicznej z czasów II wojny światowej oraz przeciwdziała degradującemu ekosystem 
Bałtyku zjawisku eutrofizacji. 
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Dlaczego biznes powinien angażować  
się we wspieranie celów? 
Z punktu widzenia średnio- i długookresowego zarzą-
dzania marką opłaca się to nie tylko wizerunkowo. Prze-
cież zmienia się paradygmat ekonomii. Podejście szkoły 
chicagowskiej, czyli pełne zaufanie do mechanizmów 
rynkowych, zawodzi. Ludzie są nieufni, kwestionują me-
chanizm wolnego rynku, są coraz mocniej wyczuleni 
na wartości. Teraz firmy konkurują o świadomego konsu-
menta. Poza tym wiedza menedżerów stojących wyżej 
w hierarchii powiększyła się i zagadnienia zrównoważo-
nego rozwoju nie są im obce. Oni też chcą mieć wpływ 
na lepszy świat.

Czy w ramach realizacji SDGs są już jakieś rezultaty 
– wymierne korzyści dla globalnego społeczeństwa,
środowiska, gospodarki? 
I tak, i nie. W zależności od tego, jak zdefiniujemy rezul-
taty. Na przykład Rada Statystyczna przy ONZ określi-
ła wskaźniki realizacji celów, monitoruje je na poziomie 
krajów, ale sucha statystyka to niekoniecznie wiedza 
na temat poprawy bądź pogorszenia sytuacji. Przykła-
dem może być choćby globalny problem jakim jest defo-
restacja. Wiemy, ile hektarów lasów tropikalnych wycina 
się w Brazylii, Malezji, Indonezji czy Tajlandii. To na tym 
obszarze skupia się wysiłek ONZ zmierzający do wyha-
mowania zjawiska deforestacji. Czy to się uda zależy 
od determinacji poszczególnych krajów i nacisków spo-
łeczności międzynarodowej. Samo mierzenie zjawiska 
nie odpowie na pytanie o realny wpływ wycinki na eko-
system i globalne zmiany klimatyczne. Sama statystyka 
to jedynie drobny element mierzenia i określania osiąg-
niętych rezultatów. 

Czy lokalne firmy MSP mogą też angażować się we wspie-
ranie SDGs? Jak to wpływa na lokalne społeczności?
Każda, nawet najmniejsza firma pozostawia ślad w spo-
łeczności i ma negatywny wpływ na środowisko natural-
ne. Kiedy kierujący firmą zada sobie pytanie: na ile moja 
produkcja, czy usługa którą tworzę odciska się na oto-
czeniu będzie inaczej szacować koszty, zwłaszcza kosz-
ty środowiskowe. Będzie patrzył na proces produkcji 
szerzej w bardziej kompleksowy sposób, choćby uświa-
damiając sobie że każdy produkt kiedyś stanie się odpa-
dem. Kluczowa jest edukacja. Trzeba uczyć menedżerów, 
że koszty produkcji można inaczej liczyć. Weźmy jakość 
powietrza – według danych WHO aż 36 polskich miast 
jest na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych w Euro-
pie. Wiemy, że za 6% problemu niskiej jakości powietrza 
w Polsce odpowiada przemysł i energetyka konwencjo-
nalna, a najwięcej – właściciele samochodów i domów 
z nieekologicznym indywidualnym ogrzewaniem, opar-
tym na kotłach węglowych zasypowych pozaklasowych. 
Takich domów w Polsce jest ponad 3 miliny 800 tysięcy. 
Mały i średni biznes kotlarski, który nie przez przypadek 
dynamicznie się rozwija powinien błyskawicznie zaprze-
stać produkowania kotłów, które nie zachowują norm 
spalania. Utrzymywanie tej produkcji jest nieetyczne. 
Tymczasem firmy z MSP – piekarze, cukiernicy, warszta-
ty mechaniczne – mogą takich kotłów nie instalować. 

69 proc. menedżerów wyższego 
szczebla wie o inicjatywie 
ONZ – SDG’s. W ich opinii 

trendy zarządzania przez SDG’s 
trzeba łączyć ze strategiami 

biznesowymi. 
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Jak jeszcze zachęcać mały i średni biznes do tego, 
aby realizował cele?
Przez uświadamianie, że mikro-, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo jest zaufanym członkiem lokalnej 
społeczności. Że każdy może do niego pójść i kupić do-
bry, zrównoważony produkt czy usługę w odpowiedniej 
cenie. Widzę tu też rolę dla mediów, aby promowały 
takie firmy i ich właścicieli, które działają etycznie i rze-
telnie. W Polsce mamy kryzys etyki w biznesie i aby 
sytuację zmienić trzeba zacząć od prostego działania 
– od wspierania etycznego, lokalnego biznes, który jest 
blisko lokalnej społeczności i któremu na niej zależy. 
Można to osiągnąć choćby poprzez promowanie postaw 
etycznych i mechanizmów biznesowych jak kodeksy 
etyczne czy polityki compliance poprzez ich wpisywa-
nie w kryteria przetargowe. 

Czy obecny model biznesu polegający na ciągłym
wzroście i zwiększającej się konsumpcji realnie pozwala
 na realizację celów? Czy nie osiągną ich szybciej 
podmioty gospodarcze działające w alternatywny
 sposób – ekonomii społecznej, nowej ekonomii 
– digital itd.?
Jeśli chodzi o polski model ekonomii społecznej, roz-
wijającej się chociażby w oparciu o Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, to uważam, że tak właśnie po-
winniśmy rozwijać obywatelską gospodarkę. Nie skazy-
wać tych inicjatyw na dotacyjność. Siostra Małgorzata 
Chmielewska w ekonomicznych działaniach Wspólno-
ty Chleb Życia także udowadnia, że da się iść tą dro-
gą. Z kolei globalny model konsumpcji nie musi stać 
w sprzeczności z realizacją celów. 

Jeśli do zachowania dotychczasowych standardów kon-
sumpcji i życia użyjemy rozwiązań gospodarki obiegu 
zamkniętego, popartych wdrożeniami przemysłowymi 
wynalazków, to np. będziemy mogli nadal pić wodę mi-
neralną z jednorazowych butelek, ale już bez wielkich 
wyrzutów sumienia, co się stanie z jej opakowaniem. 
Wystarczy, że użyjemy do jego produkcji w pełni biode-
gradowalnego plastiku, nad którego wynalezieniem z co-
raz lepszym skutkiem pracują naukowcy.

Jak ONZ zamierza rozliczać realizację celów? 
Czy ma strategię informacyjną, 
gdy nie uda się to do 2030 roku? 
Przykład Celów Milenijnych pokazał, że mimo że nie 
osiągnięto niektórych założeń do 2000 roku, nie osłabł 
zapał społeczności międzynarodowej do wspólnego 
działania. Obecne cele są kontynuacją Celów Milenij-
nych, tyle że rozszerzono je na wszystkie kraje świata 
i nabrały rzeczywistego, globalnego wymiaru. Wierzę, 
że po 2030 roku będziemy nadal pracować wspólnie 
w ramach kolejnej inicjatywy ONZ i w ramach kolejnej 
odsłony celów do 2050 roku. I włożymy wielki wysiłek 
w te obszary, których w ramach SDGs nie uda nam się 
zrealizować do 2030 roku.
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EWA KRUPA

CELEM JEST LEPSZY ŚWIAT

Firma Orange Polska zadeklarowała, że będzie realizować ONZ-owskie Cele Zrów-
noważonego Rozwoju. Do swoich działań o wymiarze społecznym – zarówno bi-
znesowych, jak i wykonywanych za pośrednictwem Fundacji Orange – podchodzi 
systemowo. Dzieje się również tak dzięki oddolnym staraniom pracowników. Mówi 
o tym Ewa Krupa, szefowa Fundacji Orange i dyrektor komunikacji wewnętrznej 
i wizerunku pracodawcy Orange Polska w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem.

Paweł Oksanowicz: Jak wygląda ogólna strategia działań Orange Polska, jeśli chodzi 
o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju?
Ewa Krupa: Nasza firma skupiła się na trzech z nich: dobrej jakości edukacji (Cel 4), 
równości płci (Cel 5) i partnerstwie na rzecz celów (Cel 17). Obszarem działania są 
nowe technologie i budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

Na czym dokładnie polegają te działania?
Fundacja Orange wspomaga kształcenie dzieci i młodzieży, współpracując ze szkoła-
mi. To nasza długofalowa strategia. Dzięki naszym inicjatywom najmłodsi Polacy mają 
szansę otrzymać solidne podstawy edukacji cyfrowej i nauczyć się twórczego podej-
ścia do technologii. Inwestujemy w zwiększenie ich szans na rynku pracy, który tak 
jak wiele innych dziedzin naszego życia zmienia się pod wpływem cyfryzacji i będzie 
zmieniać nadal. W ramach cyklu zajęć MegaMisja czy #SuperKoderzy dzieci uczą się 
zasad bezpieczeństwa w internecie, programowania i mają możliwość kreatywnie się 
rozwijać. Wszystkie działania skonstruowaliśmy tak, aby wpisywały się w obowiązują-
cą podstawę programową, a do tego wspieramy nauczycieli w rozwoju ich kompetencji. 
Oprócz tego w multimedialnych Pracowniach Orange, które zakładamy w mniejszych 
miejscowościach, wyciągamy dłoń w kierunku wykluczonych cyfrowo seniorów, doro-
słych szukających pomysłu na siebie, aby nie bali się korzystać z nowych technologii 
na drodze do lepszego życia. 

Ewa Krupa, dyrektor 
komunikacji wewnętrznej 

i wizerunku pracodawcy 
Orange Polska i prezes 
Fundacji Orange: Cele 

Zrównoważonego 
Rozwoju są na tyle 

uniwersalne, że mogą 
być wykorzystywane 

na poziomie globalnym, 
krajowym i lokalnym. 

Dlatego na najwyższym 
poziomie zarządzania 

mają one swój wyraz 
w strategii, a na niższych 

– w propozycjach 
działań i konkretnym 

zaangażowaniu.
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Jakie jeszcze szanse niosą nowe technologie? 
Mogą pomóc wyrównywać szanse płci, co dla nas jest tak-
że bardzo ważne. Dlatego pomagamy młodym kobietom 
szukającym pracy lub wracającym do niej tworzyć wersje 
beta swoich biznesów. W ramach projektu MakerWoman 
powstał na przykład prototyp protezy dłoni w druku 3D, 
dzięki czemu koszt jej produkcji spada z kilkudziesięciu ty-
sięcy do kilkuset złotych i staje się ona osiągalna dla wielu 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością. 

Jako największy telekom w kraju macie wielki potencjał 
biznesowy, a także społeczny. Czy to też wykorzystujecie 
do realizacji założonych przez siebie celów?
Tak, bo naszym nadrzędnym planem jest działanie w ra-
mach partnerstw na rzecz realizacji wszystkich 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Fundacja Orange zawiązuje 
takie partnerstwa od wielu lat, m.in. z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Forum Darczyńców czy dziesiątka-
mi innych organizacji społecznych i rządowych. Działamy 
wspólnie na rzecz wzmacniania poczucia uczestnictwa 
w społecznościach, promujemy wolontariat i oczywiście 
nowoczesną, cyfrową Polskę. 

Czy pracownicy angażują się w działania fundacji? 
Wskażę tu program edukacyjny dla pracowników. W jego 
ramach udało nam się stworzyć koncepcje realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Ja sama z zespołem przygo-
towałam model inkubatorów przedsiębiorczości dla kobiet 
z wykorzystaniem istniejących multimedialnych Pracowni 
Orange. W firmie nie mamy co do tego wątpliwości, że za-
wody koderskie są zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 
Jednak nie wszędzie w Polsce jest to tak oczywiste. 

W jaki sposób komunikowanie celów wpływa na postrze-
ganie marki wewnątrz firmy? 
Pracownicy są dumni, że ich firma przykłada się do rea-
lizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Mailing, SMS-y 
i MMS-y, ekrany informacyjne w siedzibach Orange, także 
raporty Fundacji Orange informują o akcjach, w które moż-
na się zaangażować, a także o ich efektach, kiedy już się za-
kończą. Na przykład dzięki największemu w Polsce progra-
mowi wolontariatu pracowniczego działającemu w Orange 
prowadzimy zajęcia e-learningowe dla dzieci i młodzieży 
z bezpieczeństwa w internecie, pomagamy w edukacji do-
rosłych czy propagujemy biegi masowe. Ostatnio w takim 
sportowym wydarzeniu pobiegli prezes Orange Polska, 
Jean-François Fallacher, i dziesiątki pracowników. W ten 
sposób wspomagaliśmy też promocję przesyłania 1 proc. 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dodam, 
że zarządzanie przez wartości przynosi korzyści zarówno 
pracodawcy, jak i pracownikom, zwłaszcza tym z młod-
szego pokolenia. To właśnie ono sprawia, że decydują się 
oni na długie lata pozostać w firmie.

Ponad 800 – tyle szkół w Polsce jest 
objętych programami edukacyjnymi 

Fundacji Orange, np. w ramach 
MegaMisji nauczyciele prowadzą 

10-miesięczny cykl zajęć, w których 
nauka łączy się z zabawą.
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Jak komunikujecie cele swoim partnerom biznesowym? 
Dążymy do tego, aby we wszystkie kontrakty wpisane były 
klauzule społeczne i środowiskowe. Dzięki temu urządze-
nia z naszej oferty (np. powerbanki) są produkowane zgod-
nie z zasadami fair trade. Gdy organizujemy wydarzenia 
publiczne, staramy się korzystać z pomocy socjalnych 
spółdzielni cateringowych. Oprócz tego podkreślamy swo-
je zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju na otwartych spotkaniach dla społeczności w ra-
mach naszej inicjatywy Miasteczko Myśli itp. 

A czy wielkie hasła zawarte w ONZ-owskim dokumencie
o Celach Zrównoważonego Rozwoju są rzeczywiście dla
 ludzi? Mają jakieś odniesienie do szeregowych 
pracowników czy menedżerów średniego szczebla? 
Na co dzień nikt nie mówi wielkim literami, ale bez ce-
lów życie byłoby… bezcelowe. Pozwalam sobie na tę grę 
słów, aby przypomnieć, że kontekst wartości jest nie-
zwykle ważny dla samoświadomości organizacji, od ca-
łości do pojedynczego pracownika. ONZ-owskie cele są 
też pozbawione komercjalnego kontekstu. To sprawia, 
że są autentyczne, a cały biznes może działać razem 
na płaszczyźnie wyzbytej z rywalizacji. 

100 – tyle multimedialnych Pracowni 
Orange pobudza lokalne społeczności 
do cyfrowej odwagi za pomocą 
grywalizacji społecznej. 
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Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 21 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organiza-
cje pozarządowe. To największy tego typu konkurs w Polsce, który stał się już inspiracją dla wielu regionalnych 
edycji, realizowanych zarówno przez organizacje trzeciego sektora, jak i lokalną administrację publiczną. 

Od 1997 roku Konkurs:
• promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw;
• wyróżnia firmy najaktywniejsze społecznie;
• umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym;
• inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej;
• informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

W tym roku Konkurs o tytułu „Dobroczyńca Roku” odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem:

PRZEBIEG KONKURSU

3 I – 5 II 
Składanie wniosków – do udziału w Konkursie firmy mogły się zgłaszać samo-
dzielnie bądź mogły je nominować współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, 
dziękując im w ten sposób za wsparcie. 

Aby wybór laureatów Konkursu był jak najbardziej obiektywny, formularze zgłosze-
niowe były oceniane w czterech etapach.

6 II – 9 II 
Ocena formalna – w pierwszych dniach po zamknięciu naboru wniosków zgłosze-
nia były weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu.

12 II – 26 II 
Ocena ekspertów – niezależni eksperci oceniali nadesłane wnioski zgodnie z kry-
teriami i wskaźnikami opracowanymi przez organizatora Konkursu w porozumieniu 
z audytorem. Każdy wniosek analizowało dwóch ekspertów, a ostateczna nota była 
średnią ocen cząstkowych. Na podstawie tych ocen powstał ranking nominowanych 
firm, z których najwyżej punktowane trafiały pod obrady Kapituły Konkursu. 
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6 III – 20 III 
Ocena Kapituły Konkursu – członkowie Kapituły oceniali 53 wnioski, które otrzy-
mały najwyższe noty od ekspertów.

22 III 
Obrady Kapituły Konkursu – jak co roku członkowie Kapituły Konkursu spotkali 
się w siedzibie audytora, aby omówić najwyżej punktowane nominacje w Konkursie. 
Podczas obrad wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach: „Zaangażowanie lokalne”, 
„Strategia społecznego zaangażowania” i „Projekt społeczny fundacji korporacyjnej”. 
W pozostałych kategoriach Kapituła wybrała finalistów, których kandydatury zostały 
następnie poddane pod głosowanie internautów. 

4 IV – 23 IV 
Głosowanie internetowe – w tym czasie każdy, dla kogo ważne jest społeczne 
zaangażowanie firm, mógł głosować na swojego faworyta w Konkursie. Firmy, które 
w głosowaniu otrzymały najwięcej głosów w danej kategorii, otrzymały tytuł „Dobro-
czyńca Roku 2018”. 

6 VI 
Gala Finałowa Konkursu – to właśnie podczas uroczystości oficjalnie przed-
stawiani są zwycięzcy XXI edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie 
Kapituły wręczają statuetki laureatom, którzy mają teraz niepowtarzalną okazja, aby 
szeroko zaprezentować swoje działania.
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EKSPERCI

Ocena wniosków nie byłaby możliwa bez ogromnej pracy, którą wykonała grupa niezależnych ekspertów. To oni 
dokonali wstępnej selekcji wniosków nominacyjnych pod kątem merytorycznym według kryteriów stworzonych 
we współpracy z audytorem Konkursu. Liczba punktów przyznanych przez ekspertów decydowała o tym, które 
wnioski trafiły pod obrady Kapituły Konkursu.

Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Karolina Cyran-Juraszek, niezależny ekspert
Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców
Paulina Koszewska, PwC Polska 
Rafał Kowalski, Stowarzyszenie Klon/Jawor, ngo.pl
Izabela Kręgiel, Fundacja Orange
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Monika Kulik, Orange Polska
dr Joanna Lempart-Winnicka, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Łukasz Makuch, mintu.me
Piotr Onikki-Górski, Business Centre Club
Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Bartłomiej Piotrowski, United Nations Global Compact
Paulina Sobieszuk, TolaData
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, niezależny ekspert
dr Justyna Szumniak-Samolej, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zbigniew Wejcman, Stowarzyszenie BORIS
Anna Windorpska, niezależny ekspert
Jacek Wojciechowicz, Polskie Koleje Państwowe SA
Anna Wróbel, niezależny ekspert
Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
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KAPITUŁA KONKURSU
JERZY KOŹMIŃSKI, POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI
Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1994–2000 ambasador RP 
w Waszyngtonie. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekre-
tarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był bliskim współpracownikiem wicepremiera 
i ministra finansów Leszka Balcerowicza. W latach 1992–1993, jako podsekretarz sta-
nu w URM i bliski współpracownik premier Hanny Suchockiej, organizował i prowa-
dził zespoły analityczno-doradcze służące szefowej rządu. Przed objęciem placówki 
dyplomatycznej w Waszyngtonie, w latach 1993–1994, pełnił funkcję wiceministra 
spraw zagranicznych. W 2004 roku był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organi-
zacyjnego Europejskiego Szczytu Gospodarczego.

DR HENRYKA BOCHNIARZ, KONFEDERACJA LEWIATAN
Doktor ekonomii. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent 
BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w UE. Wiceprzewodnicząca, 
członkini prezydium Rady Dialogu Społecznego, odegrała istotną rolę w dialogu mię-
dzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Należy do think tanku Euro-
pean Council on Foreign Relations. W latach 2006–2014 prezes Boeinga na Europę 
Środkową i Wschodnią. Zasiada w radach nadzorczych Unicredit, TP SA i FCA Po-
land SA. Była ministrem przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego 
(1991). Laureatka Nagrody Kisiela i Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. Odznaczona 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i japońskim Orderem 
Wschodzącego Słońca, Złotą i Srebrną Gwiazdą.

JERZY KARWELIS, EKSPERT RYNKU MEDIÓW
W latach 2012–2013 dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Gremi Media (dawniej 
Presspublica). Wcześniej wydawca takich tytułów jak „Forbes” czy „Newsweek Polska”. 
W latach 1993–2005 prezes wydawnictwa Vogel Burda Communication, przewodni-
czący rady nadzorczej spółki Poland.com SA i prezes wydawnictwa Lupus. W latach 
1992–2010 działał na rzecz integracji środowisk związanych z mediami jako członek za-
rządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców, członek zarządu Izby Wydawców 
Prasy i prezes Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Współautor standardu Polskich Ba-
dań Internetu i Polskich Badań Czytelnictwa, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.
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KAZIMIERZ KRUPA, DZIENNIKARZ EKONOMICZNY
Aktywny uczestnik, komentator i analityk polskiego rynku finansowego. W latach 90. 
pełnił funkcję radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, współtworzył Towarową 
Giełdę Energii, w której później był doradcą zarządu. Był też członkiem zespołu robocze-
go do spraw medialnych przy gabinecie Leszka Balcerowicza, wicepremiera i ministra 
finansów. Jego obszerną wiedzę wzbogaca olbrzymie doświadczenie medialne zdobyte 
na stanowisku redaktora naczelnego w takich tytułach prasowych, jak „Forbes” (2006–
2014), „Prawo i Gospodarka” (2002), „Pieniądz” (2000), „Parkiet” (1994–1998). Jest także 
partnerem w kancelarii adwokackiej Drawbridge Olczak i Wspólnicy.

JOANNA LUBERADZKA-GRUCA, FORUM DARCZYŃCÓW
Od 2001 roku kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 roku jest związana ze związkiem 
stowarzyszeń Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkini zarządu Fo-
rum Darczyńców. Od 2011 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. W tym 
samym roku otrzymała od prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Absolwentka socjologii w Akademii Teologii Katolickiej oraz 
Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie. Trenerka i facylitatorka. Współautorka publikacji z polityki społecznej. Ekspertka 
w programach grantowych i stypendialnych.

DR ANDRZEJ MALINOWSKI, PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 
roku prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej or-
ganizacji pracodawców w Polsce. W 1996 roku tworzył od podstaw nowe Minister-
stwo Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Był posłem na Sejm. 
Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-
-Społecznym. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej 
Organizacji Pracodawców (IOE). Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu 
Społecznego i kieruje pracami zespołu problemowego do spraw polityki gospodarczej 
i rynku pracy RDS.
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ANNA POTOCKA-DOMIN, BUSINESS CENTRE CLUB
Wiceprezes zarządu Business Centre Club, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodar-
czych BCC, związana z organizacją od 1992 roku. Absolwentka dziennikarstwa na UW, 
marketingu i studiów MBA. Od ponad 20 lat współpracuje z organizacjami pozarządo-
wymi w obszarze promocji idei CSR. Członkini rady programowej United Nations Glo-
bal Compact w Polsce, ambasadorka inicjatywy „Kobieta w biznesie”, członkini kapituły 
konkursu Złote Wachlarze. Koordynowała projekty promujące CSR: „Podziel się suk-
cesem”, Medal Solidarności Społecznej i Firma Dobrze Widziana. W latach 2008–2012 
przeprowadziła w całej Polsce ponad 20 konferencji poświęconych CSR, poprzedzo-
nych badaniami dotyczącymi m.in. problematyki równouprawnienia w biznesie.

MARZENA STRZELCZAK, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 roku, od sierpnia 
2015 roku łączy to stanowisko z pracą w zarządzie organizacji, a od końca 2015 roku 
odpowiada także za koordynację działań polskiej Karty Różnorodności i współpracę 
z platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej 
i w sektorze energetycznym, jej nazwisko znalazło się na Pierwszej liście kobiet pol-
skiego CSR-u (2013). Ekspertka w dziedzinie komunikacji, zrównoważonego rozwoju, 
CSR, zarządzania różnorodnością, coach ICC. Absolwentka polonistyki UW, studiów 
podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uni-
wersytecie w Genewie i Uniwersytecie w Cambridge. 
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PROF. ALK, DR HAB. BOLESŁAW ROK, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze 
Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi wspól-
nie z Deloitte studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii 
firmy”, a także organizuje szkolenia i projekty dla firm dotyczące programów etyki 
i odpowiedzialności biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego 
rozwoju. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospo-
darki Obiegu Zamkniętego, członek rady programowej Instytutu Innowacyjna Gospo-
darka, współautor Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

KAMIL WYSZKOWSKI, UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, krajowy przedstawiciel i dyrektor ge-
neralny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Com-
pact Network Poland), skupiającej polskich członków United Nations Global Compact. 
Ekspert w dziedzinie polityk ONZ i UE. W ONZ pracuje od 2002 roku, w latach 2002–2009 
w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) odpowiadał 
m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Eu-
ropie i Azji. W latach 2009–2014 był krajowym przedstawicielem i dyrektorem biura 
UNDP w Polsce. W latach 2009–2012 należał do zespołu doradców strategicznych Pre-
zesa Rady Ministrów. Od 2014 roku należy do rady ekspertów Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Jest wykładowcą na zagranicznych i polskich uczelniach.
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XXI EDYCJA W LICZBACH

ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

    WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE

WNIOSKI – „INNOWACJE DLA SPOŁECZNOŚCI”

    WNIOSKÓW – „STRATEGIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA”

WNIOSKI – „WOLONTARIAT PRACOWNICZY”

    WNIOSKÓW – „ZAANGAŻOWANIE LOKALNE”

WNIOSKÓW – „PROJEKT SPOŁECZNY”

    WNIOSKÓW – „PROJEKT SPOŁECZNY FUNDACJI KORPORACYJNEJ”

179

170

18

85

14

23

26

4
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GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Część najważniejszych decyzji oddajemy w ręce internautów. Na stronie www.wybierajdobro.pl mogli oni wska-
zywać pośród finalistów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu te firmy, które ich zdaniem najbardziej zasługują 
na tytuł „Dobroczyńca Roku”. W ramach XXI edycji Konkursu głosowanie internetowe trwało od 4 do 23 kwietnia. 
Wśród firm, na które mogli głosować internauci w tym roku, znalazły się:

W kategorii „Projekt społeczny” – duża firma: 
1. Famur SA
2. Jeronimo Martins Polska SA
3. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

W kategorii „Projekt społeczny” – średnia firma: 
1. Express Sp. z o.o. Sp.k.
2. Jelenia Plast Sp. z o.o.
3. Kraków Airport Hotel Sp. z o.o.

W kategorii „Projekt społeczny” – mała firma: 
1. Antoja Sp. z o.o.
2. Fala Ełk Sp. z o.o.
3. Kancelaria Radcy Prawnego Robert Wysocki

W kategorii „Wolontariat pracowniczy”: 
1. Essilor Polonia Sp. z o.o. reprezentująca Grupę Essilor
2. PKN Orlen SA
3. PwC Polska Sp. z o.o.

W kategorii „Innowacje dla społeczności”: 
1. Agora SA
2. Eneris Surowce SA
3. SDA Sp. z o.o.
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LAUREACI KONKURSU O TYTUŁ 
„DOBROCZYŃCA ROKU 2018”
Kategoria: Zaangażowanie lokalne 
Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka

Kategoria: Strategia społecznego zaangażowania – mała/średnia firma
Karedent Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Sp.j.

Kategoria: Strategia społecznego zaangażowania – duża firma
Tesco Polska

Kategoria: Projekt społeczny fundacji korporacyjnej 
Fundacja Orange

Kategoria: Projekt społeczny – mała firma
Antoja Sp. z o.o.

Kategoria: Projekt społeczny – średnia firma
Jelenia Plast Sp. z o.o.

Kategoria: Projekt społeczny – duża firma 
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacje dla społeczności 
Eneris Ochrona Środowiska 

Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Grupa Essilor
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ZAANGAŻOWANIE 
LOKALNE
Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka

Rodzinna firma z ponad 30-letnim stażem chce być – jak mówią jej właściciele – częścią lokalnej przestrzeni i re-
porterem rozgrywających się w niej wydarzeń. To wyjątkowy zespół, świadomy swojej mocy we współtworzeniu 
lokalnej społeczności, wizjonersko patrzący w przyszłość. Chce wspierać żywieckie rodziny w zmianie przyzwy-
czajeń, które nie służą ich rozwojowi, podnosić świadomość zdrowotną i ekologiczną, umożliwiać mieszkańcom 
uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i angażowanie się w działania charytatywne. Jaki będzie 
zatem Żywiec jutro, skoro już dziś tak dużo się dzieje i zmienia?
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Żywiec Jutra – o tym projekcie mowa – to ogromna różnorodność, dziesiątki wydarzeń i setki uczestników. W przed-
sięwzięcie włączyli się rodzice, organizacje pozarządowe i lokalne firmy. – 2017 rok był niesamowity pod względem 
aktywności odbiorców naszych działań. Każda akcja organizowana w tym czasie zaskoczyła nas pod względem 
liczby uczestników – mówią społecznicy stojący za przedsięwzięciem. W samym tylko cyklu Teatralny Żywiec Jutra 
odbyły się spektakle dla dzieci, w których wzięło udział 750 osób. Do tego prawie 400 uczestników zajęć z mate-
matyki, przedsiębiorczości i warsztatów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ponadto 33 litry krwi 
zebrane dla małych pacjentów z oddziałów onkologicznych szpitali w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu, świąteczne 
zbiórki rzeczowe dla szpitala pediatrycznego w Żywcu i wiele innych działań. 

Jednak zaangażowanie społeczne firmy Jarosława Deka nie ogranicza się tylko do dużych wydarzeń, o których 
głośno w okolicy. Ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej dzieli się tym, w czym 
jest najlepsza – zapewnia obsługę fotograficzną, projektuje grafiki, plakaty, materiały promocyjne, stronę inter-
netową, użycza sprzęt multimedialny i wystawienniczy. – Jarosław Deka jest osobą o otwartym sercu i umyśle, 
co wpływa na tak twórczą współpracę i jej piękne efekty dla lokalnej społeczności – podsumowują przedstawiciele 
Stowarzyszenia.

Organizacja nominująca:
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej od 1997 roku intensywnie pracuje nad integra-
cją różnych grup społecznych. Organizacja zrzesza osoby niepełnosprawne, zachęca je do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, kulturalnym, zajmuje się poprawą ich warunków życiowych, a także wspiera je w procesie 
rehabilitacji. Wolontariusze stowarzyszenia pomagają osobom chorym, samotnym, zagrożonym wykluczeniem. 
Szukają realnego wsparcia dla nich – prowadzą zbiórki pieniędzy na zakup protez, wózków inwalidzkich – udziela-
ją im zapomóg, prowadzą imprezy integracyjne i półkolonie. Ważnym obszarem aktywności organizacji są także 
działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców, wspierające kreatywny i rozwijający styl życia, m.in. 
w ramach projektu edukacyjnego Żywiec Jutra. Stowarzyszenie ma w swoich szeregach dwóch kawalerów Orderu 
Uśmiechu. W 2014 roku jego praca została uhonorowana statuetką Osobowość Ziem Górskich w kategorii „Orga-
nizacja pozarządowa”, a w 2017 roku Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, odznaczył organizację Honorową 
Odznaką za Zasługi dla Praw Dziecka.
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STRATEGIA SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA 
– MAŁA/ŚREDNIA FIRMA
Karedent Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Sp.j.

Jak pokazują badania, stan uzębienia dzieci i młodzieży w Polsce jest zatrważający. Już co drugi trzylatek ma 
próchnicę, a 90 proc. osiemnastolatków ma co najmniej kilka ubytków. W województwie podlaskim tylko niecałe 
15 proc. pięciolatków nie ma próchnicy, a wśród siedmiolatków zdrowe zęby ma już tylko 6 proc. dzieci. 

Karedent to sieć prywatnych gabinetów stomatologicz-
nych, działająca od 2000 roku. W 16 gabinetach zlokalizo-
wanych w 14 miejscowościach województwa podlaskiego 
i mazowieckiego, dysponujących łącznie 23 fotelami sto-
matologicznymi, ponad 50 lekarzy dentystów wielu specja-
lizacji wykonuje rocznie ponad 200 tys. procedur stomato-
logicznych. W ostatnim roku Karedentowi zaufało ponad 50 
tys. pacjentów. Aby podnieść świadomość rodziców na te-
mat przyczyn i skutków próchnicy, a także upowszechnić 
profilaktykę jamy ustnej u najmłodszych, powstał program 
Akademia Zdrowego Uśmiechu. W jego ramach stomato-
lodzy setki razy spotykali się z dziećmi i rozmawiali z nimi 
o prawidłowym szczotkowaniu zębów, o wpływie żywie-
nia na stan uzębienia, przeprowadzali też badania profilak-
tyczne. Oprócz tego zorganizowali mniej konwencjonalne 
wydarzenia, jak „Mikołajki u dentysty”, spektakl „O królu, 
który płakał z bólu”, festyny i imprezy promujące dbanie 
o zdrowe zęby. Aby oswajać dzieci z gabinetem i badaniem, 
członkowie ekipy Karedent prowadzili także wideoblog „Ży-
cie na unicie”, w którym rozmawiali ze znanymi osobami 
siedzącymi na fotelu stomatologicznym. 
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Firmie Karedent bliska jest też problematyka ochrony środowiska. Dlatego wraz z Nadleśnictwem Dojlidy jej zespół 
sadził drzewa w miejscu, w którym huragan zniszczył fragment lasu. A w ramach Dnia Ziemi uczestniczył w akcji 
sprzątania zanieczyszczonych terenów w Białymstoku. Oprócz tego pracownicy razem z pacjentami organizowali 
zbiórki książek i przyborów szkolnych dla przedszkoli i domów dziecka. 

Co ekipie Karedentu daje społeczne zaangażowanie? Poza wyraźnymi efektami zewnętrznymi jest coś jeszcze – jak 
sami mówią jej członkowie: „Poczucie jedności podczas działań we wspólnej sprawie”. Dzięki temu atmosfera pracy 
stała się jeszcze bardziej przyjazna. 
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STRATEGIA SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA 
– DUŻA FIRMA
Tesco Polska

Ponad 400 sklepów Tesco w całej Polsce to nie tylko baza do budowania trwałych relacji, lecz także zobowiązanie, 
aby realnie przyczyniać się do pozytywnych zmian w obszarach, które mają znaczenie dla klientów i pracowników 
firmy oraz lokalnych społeczności. Jedna z wartości Tesco brzmi: „Każdy, nawet najmniejszy pomocny gest ma 
wielkie znaczenie”. Podkreśla ona, że suma wszystkich drobnych gestów czy działań może nieść ważną zmianę. 
W kolejnych strategiach CSR i prowadzonych projektach firma jest wierna swoim kluczowym priorytetom: prze-
ciwdziała marnowaniu żywności, wspiera lokalne społeczności, promuje zdrowy stylu życia i walczy z otyłością, 
dostarcza wysokiej jakości produktów.
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Ograniczenie marnowania żywności to ważny krok w kierunku walki z problemem głodu i niedożywienia, a także 
ochrony środowiska naturalnego. Tesco od lat przekazuje nadwyżki warzyw, owoców i pieczywa lokalnym bankom 
żywności. We współpracy z nimi trzy razy w roku organizuje też zbiórki artykułów spożywczych wśród klientów, 
dzięki którym w samym tylko 2017 roku zebrano 160 ton żywności dla potrzebujących. Firmy chce, aby do końca 2020 
roku wszystkie sklepy Tesco w Europie przekazywały organizacjom charytatywnym nadwyżki żywności. W ramach 
walki z marnowaniem żywności powstał też projekt Perfectly Imperfect, który zakłada dopuszczenie do sprzedaży 
produktów, które wcześniej nie spełniały wymagań ze względu na kształt czy wielkość. Podstawą programu jest za-
pewnienie klientom produktów dobrej jakości, które nie zawsze wyglądają idealnie, w konkurencyjnych cenach. 

Drugi ważny program wynikający z priorytetów firmy to „Od uprawy do potrawy”, przeznaczony dla uczniów i na-
uczycieli szkół podstawowych. Już ponad 6700 dzieci uczestniczyło w zajęciach o zdrowym odżywianiu i ogra-
niczaniu marnowania żywności. Centralną ideą programu są Ekspedycje Smaków, czyli wycieczki do sklepów, 
podczas których uczniowie dowiadują się, jak wybory dokonywane przy półkach sklepowych kształtują nawyki 
żywieniowe. Wycieczki są prowadzone przez zaangażowanych pracowników sklepów, tzw. społeczników. 

Społecznicy to ludzie, których pasją jest angażowanie się w działania społeczne, w budowanie sąsiedzkich relacji. 
Organizują na terenie sklepów wydarzenia edukacyjne integrujące lokalną społeczność, wspierają imprezy spor-
towe, współpracują z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i szkołami. Ich wsparcie jest też istotne przy trze-
cim ważnym przedsięwzięciu Tesco – programie grantowym „Decydujesz, pomagamy”. To program dla aktywnych 
mieszkańców i organizacji pozarządowych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Mogą oni zgłaszać 
pomysły na projekty skierowane do lokalnej społeczności, a następnie mieszkańcy danego rejonu przy okazji zaku-
pów głosują na najciekawsze inicjatywy. W trzech edycjach Tesco przekazało granty o łącznej wartości 2,15 mln zł, 
a klienci sklepów oddali ponad 15 mln głosów.
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PROJEKT SPOŁECZNY 
– MAŁA FIRMA
Antoja Sp. z o.o.

Antoja jest firmą rodzinną powstałą z pasji do polskiego miodu. Firma rozpoczęła swoją działalność zaledwie trzy lata 
temu, prężnie się rozwija i nieustannie poszukuje nowych smaków i ich kombinacji – jak choćby miód z papryczkami 
chilli. Mimo że firma jest mała i nie osiąga jeszcze znacznych dochodów, stara się angażować w projekty społeczne. 

Stowarzyszenie Przyjaciół SOS, prowadzące Pasiekę Edukacyjną, wpadło na pomysł, aby zorganizować niecodzien-
ną akcję – Kropla Słodyczy. W środowisku pszczelarzy ogłoszono zbiórkę słoiczków z miodem, które miały trafić jako 
podarunki od Świętego Mikołaja do dzieci przebywających w szpitalach, na oddziałach onkologicznych i w hospicjach. 
Stowarzyszenie zgłosiło się ze swoim pomysłem do firmy Antoja. – Nie przypuszczaliśmy że Kropla Słodyczy spotka się 
z takim aplauzem. Firma zapewniła, że nas wesprze, a oprócz tego zachęcała, aby kontynuować inicjatywę – mówią 
przedstawiciele stowarzyszenia. – Kochamy pszczoły i chcemy dzielić się wiedzą o nich, a Antoja nam w tym pomaga! 
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Wolontariusze ze stowarzyszenia odwiedzali małych pacjentów, przekazywali im słoiczki z miodem, opowiadali 
o pszczołach, wspólnie robili świece woskowe. Ogromne zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania realizatorów. 
Z akcji okołoświątecznej projekt przybrał formę całoroczną, na rzecz którego Antoja przekazała już ponad 350 słoicz-
ków z miodem o wielu smakach. Udało się także zwiększyć zasięg działań i dotrzeć do kolejnych miejsc. Kropla Sło-
dyczy dotarła do Warszawy: do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Instytutu Matki i Dziecka, 
Centrum Zdrowia Dziecka, Oddziału Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Jazdów, Hospicjum Onkologicznym 
im. św. Krzysztofa, a także do Ośrodka dla Osób Niedowidzących i Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 

W domach kultury, przedszkolach i szkołach Pasieka Edukacyjna organizuje edukacyjne prezentacje pszczelarskie 
połączone z warsztatami, a dzięki produktom Antoja wzbogaca je o degustacje wyjątkowych miodów. Celem tych 
spotkań jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony pszczół i wsparcia polskiego pszczelarstwa. 

Organizacja nominująca:
Stowarzyszenie Przyjaciół SOS powstało w 1996 roku. Jego główne cele to edukacja, profilaktyka uzależnień i wy-
kluczenia społecznego. Od 2013 roku stowarzyszenie realizuje projekt Pasieka Edukacyjna mający upowszechniać 
wiedzę o ochronie pszczół i pszczelarstwie. Na terenie Warszawy posiada trzy pasieki przeznaczone do zajęć ple-
nerowych. Organizuje też cykliczne spotkania i warsztaty dla mieszkańców stolicy, propagując tym pszczelarstwo 
jako sposób na spędzanie czasu i bezpośredni kontakt z przyrodą. Za swoje działania w 2015 roku stowarzyszenie 
otrzymało Nagrodę Trzeciego Sektora w kategorii „Ekologia i środowisko przyrodnicze”. W 2017 roku realizowało 
projekty Pszczoły nad Warszawą i Kropla Słodyczy.
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PROJEKT SPOŁECZNY 
– ŚREDNIA FIRMA
Jelenia Plast Sp. z o.o.

Firma Jelenia Plast działa na polskim rynku od ponad 25 lat i stale się rozwija, wykorzystując coraz nowsze osiągnięcia 
w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podstawowy asortyment produktów stanowią artykuły gospodarstwa 
domowego i wyposażenia ogrodów z tworzyw sztucznych, przede wszystkim z polipropylenu i polietylenu: donice, re-
gały, pojemniki, skrzynki, wiaderka, miski, a także meble ogrodowe. Prezes firmy Jens Kröger, lokalny filantrop, członek 
Rotary Clubu Jelenia Góra, od lat wspiera organizacje pozarządowe. Za swoją działalność został wyróżniony tytułem 
Ambasadora Ludzi Otwartych Serc, przyznawanym corocznie wyróżniającym się społecznikom. 

Jens Kröger i jego firma współpracują z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (KSON) od ponad 10 lat. 
Co najmniej 450 lokalnych – powiatowych i miejskich – wydarzeń kulturalnych, oświatowych, turystycznych i spor-
towych zostało uświetnionych przez darowizny produktów firmy Jelenia Plast. Firma przekazuje plastikowe wyroby, 
które trafiają do uczestników zawodów, konkursów, rajdów jako nagrody i wyróżnienia za wyjątkową aktywność, tym 
samym uatrakcyjniają spotkania i uroczystości środowiska osób niepełnosprawnych. 

konrad
Sticky Note
słaba jakość
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Oprócz darowizn w postaci wyrobów Jelenia Plast finansuje także koszty leczenia i rehabilitacji dzieci. Firma otwo-
rzyła się także na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy – współdziała 
z KSON w obszarze zatrudnienia. Obecnie Jelenia Plast zatrudnia 54 osoby z różnymi niepełnosprawnościami. 

Organizacja nominująca:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją z 17-letnią tradycją. Jest związkiem stowarzyszeń i in-
nych osób prawnych, skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych i 38 członków wspierających, w tym zakłady 
pracy chronionej. Zajmuje się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych i seniorów, pobudza ich społecznie 
przez turystykę, rekreację, sport, oświatę i kulturę. Organizuje różnego rodzaju kursy, w tym komputerowe i językowe, 
spektakle teatralne i seanse filmowe, a także aktywizuje zawodowo środowisko osób niepełnosprawnych i seniorów, 
realizując programy prozatrudnieniowe. Sejmik był wyróżniony w 2016 i 2017 roku Medalem 25-lecia PFRON, tytułem 
Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

konrad
Sticky Note
słaba jakość
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PROJEKT SPOŁECZNY 
– DUŻA FIRMA 
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Samsung jest światowym liderem nowych technologii, inspiruje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość. 
Polakom towarzyszy od ponad 20 lat. Polski oddział prowadzi wiele wartościowych inicjatyw promujących nowo-
czesną edukację i aktywny styl życia. Firma wspiera instytucje kulturalne, prowadzi programy edukacyjne, prze-
ciwdziała wykluczeniu społecznemu. Specjaliści z R&D Samsung Polska tworzą koncepcje, które kreują przyszłość 
technologii na całym świecie. To w naszym kraju działają największe na świecie – zaraz po południowokoreańskim 
– centrum badań i rozwoju firmy Samsung oraz nowoczesna fabryka AGD we Wronkach. 

Z inicjatywy firmy, we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą, w stolicy Podkarpacia powstał Sam-
sung Inkubator, niezwykłe miejsce, w którym rodzą się i rozwijają innowacyjne pomysły, jedyna tego typu inicjaty-
wa we wschodniej części Polski. To przestrzeń ułatwiająca rozwój start-upów z dziedziny IoT (Internet of Things) 
na szeroką skalę. Składają się na nią 120 mkw. zmodernizowanej i wyposażonej powierzchni, strefa coworkingowa, 
sala do wykładów, laboratorium technologiczne i strefa chill. Wszystko to znajduje się w nieprzypadkowym miejscu 
– w sercu kampusu Politechniki Rzeszowskiej. Dzięki temu do tej wyjątkowej przestrzeni dobry dostęp mają młode 
osoby, stojące przed kluczowymi decyzjami dotyczącymi swoich pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej. 
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– Studenci, młodzi ludzie, mają bardzo dobre umiejętności programistyczne, wiele różnorodnych pomysłów. Jednak nie 
zawsze mają dostęp do pełnych ekosystemów i brak im wsparcia w postaci samych urządzeń, z którymi mogą praco-
wać – powiedział Adam Roś, vice president Samsung R&D Institute, podczas oficjalnego otwarcia Inkubatora Samsung. 

W ramach Samsung Inkubatora młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać z zasobów Centrum Rozwojowo-Badaw-
czego Samsung R&D, wysokiej jakości sprzętu elektronicznego, fachowej literatury. Ponadto firma zapewnia opiekę 
mentorów, konsultacje ze specjalistami, pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych oraz 
źródeł finansowania. Wszystko to pozwala start-upowcom eksperymentować i realizować pomysły na własną 
elektronikę na profesjonalnym poziomie.

Dodatkowo firma realizuje wiele otwartych wydarzeń technologicznych związanych z rozwojem przedsiębior-
czości, z których chętnie korzystają mieszkańcy Podkarpacia, m.in.: Hackathon, Startup Weekend Rzeszów, Code 
Week, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, warsztaty kodowania dla uczniów szkół podstawowych i zawodo-
wych, warsztaty biznesowe, spotkania z zagranicznymi gośćmi. W pierwszej turze inkubacji w 2017 roku wzięło 
udział osiem start-upów. W drugiej – kolejnych osiem. Warto wspomnieć, że wszystkie inkubowane projekty są 
tworzone z myślą o dużej i różnorodnej grupie odbiorców. Jeden ze start-upów – Jitiv, zajmujący się stworzeniem 
modułu do oszczędzania energii elektrycznej w domach – został dodatkowo wyróżniony przez PARP i otrzymał 
specjalny grant na rozwój. 

Organizacja nominująca:
Fundacja INUP działa na rzecz rozwoju ekosystemu startupowego na Podkarpaciu, nieformalnie od czerwca 
2015 roku, a od kwietnia 2016 w formie fundacji. Jej celem jest promocja osiągnięć regionalnych start-upów, bu-
dowanie środowiska biznesowego, prowadzenie dialogu z biznesem i administracją, a także edukacja w dziedzinie 
przedsiębiorczości i tworzenia innowacji. Aktywność fundacji przejawia się w udziale w dyskusjach i debatach do-
tyczących tworzenia i zmian w ekosystemie innowacji, organizacji wydarzeń, m.in. trzech edycji Startup Weekend 
Rzeszów (przy ostatniej fundacja współpracowała z firmą Samsung), czterech edycji Barcamp (dwa spotkania 
w Stalowej Woli i dwa w Rzeszowie), INUP Startup Academy – cyklu edukacyjnym we współpracy z regionalnymi 
uczelniami. Fundacja wspiera i koordynuje działania w ramach Samsung Inkubatora.
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WOLONTARIAT PRACOWNICZY 
Grupa Essilor

Grupa Essilor od prawie 170 lat na świecie zajmuje się produkcją szkieł okularowych, w ten sposób przyczyniając 
się do polepszenia jakości widzenia. Oprócz tego konsekwentnie realizuje swoją misję pod hasłem: „Poprawa jakości 
życia dzięki poprawie jakości widzenia”. W jej skład na polskim rynku wchodzą firmy, których wieloletnie funkcjono-
wanie współgra z nieustającą innowacyjnością . W 2017 roku 100 pracowników firmy zaangażowało się w wolon-
tariat w ramach programu „Zobacz lepszą przyszłość”. Dotarli oni do 273 placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i przeprowadzili w nich prawie 4 tys. badań przesiewowych wzroku wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. 
Wszystko odbywało się zgodnie z międzynarodowymi normami, bezboleśnie i na dodatek w formie zabawy. U pra-
wie 1/4 przebadanych podopiecznych placówek wykryto wadę wzroku i w ramach programu sfinansowano dla nich 
indywidualnie dobrane okulary. Widać jak na dłoni, że to bardzo potrzebna inicjatywa, dlatego wolontariusze z Grupy 
Essilor zamierzają przeprowadzić kolejne badania, tak aby do końca 2019 roku objąć nimi 12 tys. podopiecznych 
domów dziecka. 
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– W przypadku dzieci i młodzieży jedna para okularów może bardzo wiele zmienić, bo bez niej dzieci będą miały 
problemy z uczeniem się, będą osiągały gorsze wyniki, będą też miały gorszą samoocenę – mówi Mirosław Nowak, 
country manager Grupy Essilor w Polsce. – Nasza pomoc jest szczególnie ważna dla osób, które mają niewystar-
czające środki finansowe albo ograniczony dostęp do służby medycznej. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki 
naszemu programowi „Zobacz lepszą przyszłość” dzieci otrzymają okulary i będą mogły realizować swoje przyszłe 
cele. Będą miały równe szanse i równy start w dorosłe życie. 

Wady wzroku to powszechny problem występujący na całym świecie. Urbanizacja, zmiany demograficzne i rozwój 
mediów cyfrowych zwiększają ryzyko chorób wzroku. Dlatego ważna jest profilaktyka, podnoszenie wiedzy o tym, 
jak wzrok wpływa na rozwój, jak chronić oczy i rozpoznawać kłopoty z widzeniem na wczesnym etapie. Wolonta-
riusze z Essilor Polonia, Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, Essilor Optical Laboratory Polska i Jai Kudo, tworzą-
cych Grupę Essilor, przy okazji badań przesiewowych prowadzili także warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży 
i pracowników placówek, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy poznawali budowę oka, powody 
niewyraźnego widzenia i funkcję szkieł korekcyjnych. 

Rezultatem dotychczasowych działań jest ponadto podjęcie współpracy z Fundacją Przyjaciółka, a także zaanga-
żowanie kolejnych wolontariuszy do nowej edycji. Ambasadorką programu została Lidia Kalita, projektantka mody, 
która również prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży i zaprojektowała futerał na okulary dla uczestników 
badań przesiewowych. Z pomocą szkieł korekcyjnych zobaczą oni lepszą przyszłość. 
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INNOWACJE DLA SPOŁECZNOŚCI 
ENERIS Ochrona Środowiska

Eneris to największa polska firma działająca w ob-
szarze ochrony środowiska, która na co dzień odbiera 
odpady od mieszkańców miast i je zagospodarowu-
je, zajmuje się odzyskiwaniem surowców i utyliza-
cją odpadów niebezpiecznych. Od początku swojego 
istnienia prowadzi też działania edukacyjne, uwraż-
liwiające na problematykę odpowiedzialnego postę-
powania z odpadami. W ubiegłym roku w ramach 
projektu „Segreguję – nie widzę przeszkód” firma 
wprowadziła pierwsze w Europie rozwiązanie zno-
szące bariery w sortowaniu odpadów przez osoby 
z niepełnosprawnością wzroku – specjalne naklejki 
pozwalające zidentyfikować poszczególne pojemniki: 
na bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady 
zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana 
w alfabecie Braille’a i w wersji kontrastowej. 

Z danych GUS wynika, że w Polsce żyje 1,8 mln osób 
z dysfunkcją wzroku. Środowisko osób niewidomych 
i słabowidzących od lat walczy o znoszenie barier 
ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecz-
nym, w dostępie do usług czy komunikacji. Dotych-
czas osoby te były wykluczone z aktywnego dbania 
o segregację odpadów.

– Pojemniki na szkło, plastik, papier różnią się od siebie 
kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego 
osoby niewidome, takie jak ja, nie potrafią odróżnić. 
A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują od-
pady, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego 
postępowania z nimi i ich sortowania. 
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Każdy niezależnie od swojej sprawności powinien 
zachowywać się w porządku wobec środowiska  
– powiedział Wojciech Maj z Fundacji na rzecz Osób 
Niewidomych i Słabowidzących „Vega”, niewidomy, 
współtwórca projektu. 

W pracy nad naklejką dla osób niewidomych, na zapro-
szenie firmy Eneris, udział wzięli: fundacja Vega, To-
warzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Nie-
widzialna Wystawa, Polski Związek Niewidomych. 
Wspólnie wypróbowywano pierwsze rozwiązanie i dys-
kutowano nad jego udoskonaleniem. Podczas testów 
istotna okazała się możliwość odczytania informacji 
bez konieczności kontaktu fizycznego z pojemnikiem 
na odpady. Postawiono na dwa kolejne rozwiązania 
z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne: kody 
QR i naklejki NFC, które jako dodatkowe elementy umoż-
liwiają sczytywanie treści na odległość. 

Naklejki to niejedyne ułatwienie, które Eneris wprowa-
dza dla klientów z niepełnosprawnością. Firma przygo-
towuje swoją stronę internetową zgodnie ze standar-
dami dostępności stron WCAG 2.0, szkoli kierowców, 
ładowaczy i pracowników biur obsługi klienta i sekre-
tariatów pod kątem obsługi klientów z różnymi niepeł-
nosprawnościami, opracowuje aplikację ułatwiającą 
czytanie harmonogramów wywozu odpadów osobom 
niewidomym i słabowidzącym. 

Długofalowym rezultatem projektu będzie wprowa-
dzenie nowych zapisów prawa dotyczących utrzy-
mania czystości w miastach i gminach. Z inicjatywy 
przedsiębiorstwa partnerzy projektu „Segreguję – nie 
widzę przeszkód” złożyli wspólną petycję do Sejmu, 
aby dostosować prawo o zbiórce selektywnej do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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PROJEKT SPOŁECZNY 
FUNDACJI KORPORACYJNEJ
Fundacja Orange

Jak uczyć nowych technologii i kodowania? Jak zachęcać ludzi do projektowania własnych produktów? Jak robić 
to skutecznie i atrakcyjnie? W stworzonej przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Robisz.to przestrzeni FabLab po-
wered by Orange każdy nabywa cyfrowe kompetencje niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. 
To projekt edukacyjny na miarę przyszłości. 

Fundacja Orange od lat działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Twórczymi inicjatywami zachęca 
młodych, aby wykorzystując nowe technologie, zdobywali wiedzę, udzielali się w kulturze, budowali społeczności. 
Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: 
MegaMisja, Pracownie Orange, #SuperKoderzy, FabLab powered by Orange. Wspiera merytorycznie, organizacyjnie 
i finansowo projekty innych podmiotów. W jej działania jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska. 
Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. 
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FabLab wyposażono i otwarto w 2017 roku. – Dzięki zaawansowanym technologiom oraz wsparciu trenerów moż-
na się w nim nauczyć, jak twórczo korzystać z nowych technologii, by stworzyć dosłownie wszystko – mówią 
przedstawiciele Stowarzyszenia Robisz.to.

Do końca 2017 roku przeprowadzono 44 bezpłatne zajęcia oraz zajęcia płatne. Lokal składa się z 10 pomieszczeń 
przeznaczonych na pracownie, sale warsztatowe, przestrzeń wspólnej pracy czystej, biura. Osoby korzystające 
z oferty FabLabu w ramach wielu prowadzonych tam projektów mogą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, 
podczas których poznają nowe technologie i uczą się zaawansowanego oprogramowania. Tworzą własne przed-
mioty, takie jak: syntezatory, neony, modele robotów, filcowe ozdoby wycinane na ploterze laserowym, spersona-
lizowane pieczątki, modele domów czy innego rodzaju samodzielnie zaprojektowane przedmioty. Uczą się mode-
lowania i druku 3D, a także obsługi plotera laserowego. Wymyślają prototypy produktów, które mogą przerodzić 
się w start-up. Wokół FabLabu tworzy się społeczność konstruktorów, makerów, entuzjastów ruchu DIY, którzy 
w wygodnej przestrzeni ulokowanej w centrum Warszawy mogą wcielić w życie najbardziej nieoczywiste pomysły. 

Fundacja Orange zaangażowała się w tworzenie FabLabu wielowymiarowo: finansowo – przekazując dotację 
na przygotowanie lokalu, organizacyjnie – koordynując remont i przystosowanie lokalu, który udostępniła bezpłat-
nie. Włożyła także wiele wysiłku we wspólne wypracowanie nowoczesnego wystroju wnętrza, dostosowanie tech-
niczne, branding. Zapewnia wsparcie merytoryczne w budowaniu oferty programowej, łączącej cele edukacyjne 
i mającej integrować środowiska makerów.

Organizacja nominująca:
Stowarzyszenie Robisz.to prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską na polu nowych technologii, przez 
edukację i działania związane z osobistą fabrykacją aktywizuje lokalne społeczności. Organizację tworzy zgrany 
zespół siedmiu makerów, otwartych na wszelkie nowości, zajmujących się edukacją w dziedzinie nowych techno-
logii i rzemiosła. Członkowie Stowarzyszenia Robisz.to mają doświadczenie w prowadzeniu FabLabu – warsztatu 
wyposażonego w narzędzia do tworzenia własnych projektów i realizacji pomysłów. Stolarstwo, krawiectwo, elek-
tronika, architektura, muzyka czy nawet ekologia – to dziedziny, w których stowarzyszenie się specjalizuje.
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NOMINOWANI W XXI EDYCJI
ZAANGAŻOWANIE LOKALNE

NOMINOWANE FIRMY ORGANIZACJE NOMINUJĄCE

FABRYKA LEVI STRAUSS POLAND SP. Z O.O. W PŁOCKU FABRYKA LEVI STRAUSS POLAND SP. Z O.O. W PŁOCKU

FARM FRITES POLAND SA REGIONALNE CENTRUM MŁODZIEŻY

OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ” W DĘBICY

PRONAR SP. Z O.O. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZEŚCIANCE, 
STOWARZYSZENIE TRZEŚCIANKA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU COMMANDO – KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LOK W SWARZĘDZU, 
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W SWARZĘDZU POLSKIEGO KOMITETU 
POMOCY SPOŁECZNEJ – STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO, 
KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO NR 124 ŚWIERKI, 
KOŁO OSIEDLOWE PTTK „ŁAZIKI” PRZY SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

TIM INVEST ARCHITEKTURA TADEUSZ KOSTOŃ ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

TOMALA SP.J. FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA

WENTOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WORK GROUP

WODOCIĄGI I KANALIZACJA HYDROKOM SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„DOLINA STOBRAWY”

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY U JARKA – JAROSŁAW DEKA STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZIEMI ŻYWIECKIEJ
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STRATEGIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

NOMINOWANE FIRMY 

ANWIL SA

BAYER SP. Z O.O.

BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE

CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

ENEA SA

ENERIS SUROWCE SA

GRUPA JMP SP. Z O.O.

HAIR LAB KLINIKA WŁOSÓW

INTERRISK TU SA VIENNA INSURANCE GROUP

JERONIMO MARTINS POLSKA SA

JOB SAFETY OŚRODEK SZKOLENIOWY JANUSZ CZAJKOWSKI

KAREDENT KAMIL CHORĄŻY SŁAWOMIR ŁAWICKI SP.J.

LAFARGE

MEDICOVER SP. Z O.O.

OCM SP. Z O.O.

PKN ORLEN SA

PROCTER & GAMBLE DS POLSKA SP. Z O.O.

ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O.

TESCO (POLSKA) SP. Z O.O.

TIKKURILA POLSKA SA

T-MOBILE POLSKA SA

VIVE TEXTILE RECYCLING SP. Z O.O.

VOTUM SA

WHY MEDIA GROUP BEATA SEKUŁA

WWW.SUKCESFIRMY.PL ADRIAN STANKIEWICZ
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PROJEKT SPOŁECZNY FUNDACJI KORPORACYJNEJ

NOMINOWANE FUNDACJE KORPORACYJNE ORGANIZACJE NOMINUJĄCE

FUNDACJA HASCO-LEK FUNDACJA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI, ZAKŁAD 
LECZNICZO-OPIEKUŃCZY DLA DZIECI PROWADZONY 
PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

FUNDACJA ORLEN – DAR SERCA STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE „HOSPICJUM 
PŁOCKIE” PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, CHRZEŚCIJAŃSKIE 
STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE, KATOLICKIE 
STOWARZYSZENIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W PŁOCKU

FUNDACJA SOLIDARNI GÓRNICY CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUNDACJA DOM DEVELOPMENT CITY ART FUNDACJA PROPAGANDA

FUNDACJA ENERGA FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

FUNDACJA IM. LESZKA PODKAŃSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUNDACJA MEDICOVER FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH

FUNDACJA ORANGE STOWARZYSZENIE ROBISZ.TO, FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

FUNDACJA PGE CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

FUNDACJA PZU CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KSIĘŻY ORIONISTÓW

FUNDACJA TESCO FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO 
W KRAKOWIE „O ZDROWIE DZIECKA”

WSPÓLNIE – FUNDACJA LAFARGEHOLCIM STOWARZYSZENIE WITALIS
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PROJEKT SPOŁECZNY 

NOMINOWANE FIRMY ORGANIZACJE NOMINUJĄCE 

ABB SP. Z O.O. FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

ALLEGRO STOWARZYSZENIE WIOSNA

AMREST SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE SIEMACHA

ANTOJA SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOS

ARYZTA POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA RONALDA MCDONALDA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

AUCHAN BIELSKO-BIAŁA FUNDACJA KLAMRA

AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA DKMS

BANK POCZTOWY SA CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

BARTBO SP. Z O.O. FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O. FUNDACJA RONALDA MCDONALDA

BRIDGEPOINT SP. Z O.O. SP.K. FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND) SP. Z O.O. FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

CH ROBINSON POLSKA SA FUNDACJA RONALDA MCDONALDA

CAT LC POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA

CONCORDIA UBEZPIECZENIA STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „POTRAFIĘ WIĘCEJ”

DOM WYDAWNICZY REBIS SP. Z O.O. ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO 
ZWIĄZKU SPORTOWEGO

DR OETKER POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN 
WŁADEK”, STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ ZABURZENIAMI POKREWNYMI „AS”

EXPRESS SP. Z O.O. SP.K. FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA

FALA EŁK SP. Z O.O. EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH „STOPA”

FAMUR SA FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU

FP INSTRUMENTS SP. Z O.O. SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

GOOGLE POLAND SP. Z O.O. FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI
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GRUPA ADAMED FUNDACJA ZACZYN

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

HENKEL POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA MIEJSCE KOBIET

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GLOBAL BUSINESS CENTER SP. Z O.O. FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

HSBC BANK POLSKA SA FUNDACJA ROBINSON CRUSOE

INTERNATIONAL PAPER POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA „ABCXXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

JELENIA PLAST SP. Z O.O. KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JERONIMO MARTINS POLSKA SA CARITAS POLSKA

JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

KALTER SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ROBERT WYSOCKI FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO „PARASOL”

KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP.K. STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

KRAKÓW AIRPORT HOTEL SP. Z. O.O. FUNDACJA RONALDA MCDONALDA

LPP SA GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

LUXOFT POLAND SP. Z O.O. FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

MASTERCARD EUROPE SA ODDZIAŁ W POLSCE FUNDACJA SIEPOMAGA

MCCORMICK POLSKA SA FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

MERCO SP. Z O.O. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN WŁADEK”

MICHELIN POLSKA SA FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II 
KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

MILA SA FUNDACJA SERCA DLA MALUSZKA

MONDO SP. Z O.O. FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

NEPTIS SA GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ „REZERWAT”

NETTO POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „KOLOROWY ŚWIAT”

PROJEKT SPOŁECZNY
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NOWY STYL SP. Z O.O. FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY SMK

OCHNIK SA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

PGE DYSTRYBUCJA SA CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

PKO BANK POLSKI SA FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT, STOWARZYSZENIE 
WILLA DECJUSZA, FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH

PROVIDENT POLSKA SA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZŁOTOWIE PRZY FUNDACJI 
CIS – CHCEMY INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA, ZACZYTANI.ORG, 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY 
„ODROBINA RADOŚCI”

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

RE-BAU SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

ROCHE POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA

SAM 34 MAREK THEUS SP.J. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN WŁADEK”

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O. O. FUNDACJA INUP

SIEMENS SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. 
ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

ŚWIDEREK INNOWACJE SP. Z O.O. CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
„TAREL” SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „PIAST” IM. 
WINCENTEGO WITOSA W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

TESCO (POLSKA) SP. Z O.O. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

TME TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. FUNDACJA GAJUSZ

T-MOBILE POLSKA SA STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU 
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF, FUNDACJA 
DIGITAL UNIVERSITY, FUNDACJA CODERDOJO POLSKA

UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA L’ARCHE 

WAWEL SA STOWARZYSZENIE WIOSNA

WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY POLAND

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI 
Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

PROJEKT SPOŁECZNY
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ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU „UP FOUNDATION”

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH „KOGENERACJA” SA FUNDACJA L’ARCHE 

ZUE SA STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

ŻABKA POLSKA SA FUNDACJA SAMODZIELNI ROBINSONOWIE

INNOWACJE DLA SPOŁECZNOŚCI

NOMINOWANE FIRMY ORGANIZACJE NOMINUJĄCE

AGORA SA FUNDACJA GREENPEACE POLSKA

BANK ZACHODNI WBK SA KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE „NADZIEJA”

ENERIS SUROWCE SA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI

SDA SP. Z O.O. FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

PROJEKT SPOŁECZNY

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 

NOMINOWANE FIRMY 

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SP. Z O.O.

ALLEGRO.PL SP. Z O.O.

ARCELORMITTAL POLAND SA

ASSECO POLAND SA

ATERIMA MED

BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.

ESSILOR POLONIA SP. Z O.O. REPREZENTUJĄCA GRUPĘ ESSILOR

FAMUR SA

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA

GRUPA GPEC

NOMINOWANE FIRMY 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GLOBAL BUSINESS CENTER SP. Z O.O.

INTERNATIONAL PAPER POLSKA SP. Z O.O. GLOBAL BUSINESS 
SERVICES CENTER KRAKÓW

LAFARGE

MICHELIN POLSKA SA

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II 
KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.

PKN ORLEN SA

PROVIDENT POLSKA SA

PWC POLSKA SP. Z O.O.

SITECH SP. Z O.O.

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA

WENTOR
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PODZIĘKOWANIA

W Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od lat jest zaangażowanych wiele różnorod-
nych instytucji i osób. Dla nich społeczna aktywność to działania, którym przyświeca-
ją prawdziwe wartości. W tym roku po raz kolejny mogliśmy liczyć na ich nieocenione 
wsparcie, za co z całego serca dziękujemy!

Serdeczne podziękowania składamy fundatorowi Konkursu, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, która od wielu lat towarzyszy nam w promowaniu idei społeczne-
go zaangażowania firm. 

Wyrażamy wdzięczność dla audytora procedur konkursowych, firmy EY, która dba 
o prawidłowy przebieg Konkursu. Szczególne dziękujemy Agnieszce Nalewajko, Ag-
nieszce Palce i Agnieszce Maleszewskiej.

Dziękujemy wszystkim partnerom wspierającym Konkurs: Forum Darczyńców, 
Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, United Nations Global Compact i FreshMail. 

Dziękujemy naszym partnerom branżowym: Be-Navigator.pl, MarketingPrzyKawie.pl, 
OdpowiedzialnyBiznes.pl, NGO.pl.

Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom Kapituły Konkursu i ekspertom za ich 
dobrowolnie poświęcony czas i wiedzę oraz rzetelną pracę przy obiektywnej ocenie 
wniosków nominacyjnych.

Podziękowania kierujemy też do osób, które podzieliły się swoimi refleksjami doty-
czącymi Celów Zrównoważonego Rozwoju w społecznym zaangażowaniu biznesu – 
Ewie Krupie i Kamilowi Wyszkowskiemu. Dziękujemy także Pawłowi Oksanowiczowi 
za przeprowadzenie wywiadów. 
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Dziękujemy wszystkim internautom za systematyczne oddawanie głosów oraz za po-
moc przy wyborze laureatów Konkursu. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygo-
towanie gali finałowej Konkursu, a szczególnie Aleksandrze Kostce za poprowadzenie 
wydarzenia i Sławomirowi Uniatowskiemu za uświetnienie go występem artystycz-
nym. Dziękujemy także teatrowi Kamienica za udostępnienie nam swoich wnętrz oraz 
scenografię, nagłośnienie i oświetlenie gali. Gorące podziękowania dla zespołu wolon-
tariuszy, którzy pomagali podczas wydarzenia. 

Dziękujemy za współpracę także: Konradowi Grajnerowi, Dominikowi Wodzowi 
i Markowi Czarnowskiemu z firmy Encode.

To dzięki wszystkim tym osobom i instytucjom Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” 
jest wyjątkowy.

Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  
i zespół XXI edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. 
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ORGANIZATOR FUNDATOR

PARTNERZY BRANŻOWI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

DARCZYŃCY 
I PARTNERZY

AUDYTOR PROCEDUR 
KONKURSOWYCH

PARTNER GALI
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O AKADEMII ROZWOJU 
FILANTROPII W POLSCE

Świat oparty na zaufaniu, pomocy i dzieleniu się z innymi. Brzmi idyllicznie? Owszem. 
Czy jest możliwe, żeby taka wizja stała się realna? Jak najbardziej, jednak to ludzie od-
powiadają za jej urzeczywistnienie. Kto może spełnić te marzenia? Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Zespół Akademii ma cel i aby go osiągnąć, każdego dnia inspiruje 
i pobudza do zmian postaw życiowych. Wierzymy, że do budowy lepszego świata 
wcale nie potrzeba wielkich działań. To dzięki naszemu codziennemu postępowaniu 
i drobnym, słusznym wyborom powstaje rzeczywistość jutra.

Akademię tworzą osoby, które podzielają te same wartości oraz mają misję rozpo-
wszechniania dobrych inicjatyw i chęć rozwijania współczesnych form dobroczynności.

Uważamy, że podstawą współczesnej filantropii jest wzajemny dialog, w którym 
obydwie strony obdarowują się pomysłami, pomocą, korzyściami i wartościami, aby 
wspólnie poprawić życie jednostek, lokalnych wspólnot i całego społeczeństwa.

Pomagamy na wielu płaszczyznach: promujemy działalność społeczną, rozwijamy 
nowoczesną filantropię, aktywizujemy społeczności lokalne. Stawiamy na otwartość, 
innowacyjność i samodzielność. Szukamy oryginalnych rozwiązań, tworząc bazę 
sprawdzonych pomysłów, przynoszących najlepsze rezultaty. Przekazując wiedzę 
i doświadczenie, chcemy, aby współpracujące z nami organizacje usamodzielniały 
się i same stawały się inspiracją dla innych. Udzielając wszechstronnego wsparcia, 
tworzymy własną, lepszą wizję jutra, a dzięki pomocy partnerów zmieniamy świat. 

Więcej informacji o działalności Akademii na www.filantropia.org.pl
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O INWESTYCJACH SPOŁECZNYCH

Inwestycje Społeczne to spółka specjalizująca się w działaniach na styku biznesu i or-
ganizacji pozarządowych. Została założona przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, które jest jej jedynym właścicielem. Celem spółki jest rozszerzanie 
i wzmacnianie działalności stowarzyszenia w obszarze społecznej odpowiedzialności 
i społecznego zaangażowania biznesu. Powstanie Inwestycji Społecznych to kolejny 
etap wdrażania w życie nowoczesnej filantropii zgodnej z misją i wartościami ARFP. Jest 
to spółka non profit, co oznacza, że zyski z jej działalności są przeznaczone na działal-
ność statutową i rozwijanie programów społecznych, które prowadzi ARFP. 

Spółka Inwestycje Społeczne wspiera polskie firmy w rozwoju programów i standar-
dów dotyczących społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania bizne-
su m.in. przez następujące projekty:

• Koalicja Prezesi-wolontariusze – tworzy platformę współpracy i wymiany do-
świadczeń w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, popularyzuje posta-
wy wolontariackie w środowisku przedsiębiorców m.in. przez pokazywanie pozy-
tywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim 
czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach działań wolonta-
riatu kompetencji realizowanego we współpracy z partnerami społecznymi i in-
stytucjami edukacyjnymi.

• Wolontariat pracowniczy – jest wdrażany i rozwijany przez Inwestycje Społeczne 
w wielu polskich firmach według sprawdzonej metody, która integruje i moty-
wuje pracowników, buduje pozytywny wizerunek firmy i jej wewnętrzną komuni-
kację oraz rozwija kompetencje i zainteresowania pracowników. Spółka promuje 
i wprowadza takie formy wolontariatu pracowniczego, jak: wolontariat rodzinny, 
e-wolontariat, wolontariat kompetencji, wolontariat akcyjny, a także programy 
grantowe dla pracowników.
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PROMOCJA KONKURSU

Promocja XXI edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Cel
Głównym celem działań promocyjnych było zwiększenie świadomości społecznej odbiorców na temat działań z ob-
szaru społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmowanych przez firmy. W kampanii wizerunkowej promowaliśmy 
tradycję Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, jego wkład w polską transformację i budowę kapitału społecznego. 

Hasło
Tegoroczny Konkurs promowaliśmy hasłem „Wybieraj dobro”. Podkreślaliśmy, że każdy z nas ma wpływ na to, czy 
firmy angażują się społecznie, czy nie. Zależy to od naszych codziennych wyborów konsumenckich – to my może-
my decydować się na produkty firm, które prowadzą kampanie dobroczynne i społeczne. A oddając głos w Konkur-
sie o tytuł „Dobroczyńca Roku”, motywujemy przedsiębiorców do kolejnych działań pozabiznesowych i jednocześnie 
promujemy najlepsze praktyki z danego roku.

Media społecznościowe
Profil Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” na portalu Facebook obserwuje około trzech tysięcy osób. By dotrzeć 
do jak największej liczby odbiorców, zarówno w trakcie naboru wniosków, jak i głosowania konkursowego prowadzili-
śmy płatną kampanię reklamową. Informacje o Konkursie zamieszczaliśmy również w serwisach Twitter i Instagram.

Współpraca z firmami nominowanymi w Konkursie
Wszystkie firmy biorące udział w finale Konkursu otrzymały pakiet promocyjny, zawierający informację prasową 
i grafiki reklamowe, takie jak baner na stronę internetową i grafiki na portal Facebook. Przez media społecznościo-
we udostępnialiśmy informacje dotyczące finalistów, promując tym poszczególne firmy. Przedsiębiorstwa chętnie 
udostępniały treści konkursowe na swoich profilach, angażowały publiczność i dzieliły się z nią pozytywnymi prze-
życiami związanymi z udziałem w finale Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Firmy biorące udział w głosowaniu 
internetowym otrzymały od nas gadżety promocyjne – zegarki, notesy i zawieszki.

Partnerzy
Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” nie mógłby się odbyć, gdyby nie współpraca z naszymi wieloletnimi partnera-
mi. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami XXI edycji 
Konkursu byli: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Amerykańska Fun-
dacja Wolności, Business Centre Club, Global Compact Network Poland.
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