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WPROWADZANIE
To repozytorium jest efektem wspólnej pracy organizacji:
FORMETHIC (Francja), KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE (Grecja),
COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL MOŁDAWIA (Rumunia), MOBILIZING EXPERTISE
AB (Szwecja), EPIMORFOTIKI KILKIS SM LLC (Grecja), EUPHORIA NET SRL
(Włochy) , FUNDACJA ARENA I SWIAT (Polska), MANTEIFELS PROJEKTI (Łotwa),
które brały udział w projekcie „CSR i etyka w ośrodkach szkoleniowych dla dobra
wszystkich” (CSREinTC KA204-062402) w ramach programu Erasmus+.
Wszyscy partnerzy pracowali pod nadzorem i kierownictwem organizacji FORMETHIC,
która była odpowiedzialna za stworzenie tego repozytorium dobrych praktyk.

JAKI JEST
CEL TEGO
DOKUMENTU
I DLACZEGO
WARTO GO
UŻYWAĆ

To

repozytorium

jest

przeznaczone

dla

wszystkich

profesjonalistów działających w sektorze edukacji dorosłych.
Niniejsze wytyczne przygotowaliśmy dla kierowników ośrodków
szkoleniowych, trenerów, pedagogów, specjalistów w zakresie
szkoleń lub innych pracowników ośrodków szkoleniowych
zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Ten dokument został zaprojektowany dla Ciebie, niezależnie od
doświadczenia Twojej organizacji w tym temacie. Niezależnie od
tego, czy chcesz rozpocząć wdrażanie CSR, ustrukturyzować je,
odświeżyć, przejść od podejścia częściowego do podejścia
bardziej kompleksowego i systemowego, znajdziesz tu wiele
przydatnych narzędzi i metod.

CELE I ZADANIA
Celem tego repozytorium jest przyczynienie się do "zrównoważonych inwestycji,
wydajności i efektywności" poprzez promowanie odpowiedzialności społecznej, zgodnie
z definicją ISO 26000, w dziedzinie europejskiej edukacji, a w szczególności w centrach
szkoleniowych, które, podobnie jak wszystkie organizacje, są odpowiedzialne za
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
To repozytorium CSR jest innowacyjnym narzędziem, które ma być wykorzystywane
jako punkt odniesienia dla najlepszych praktyk CSR w sektorze szkoleniowym na
poziomie europejskim. Wprawdzie istnieją już międzynarodowe normy dotyczące CSR
oraz kilka adaptacji sektorowych, takich jak wspomniana wyżej norma ISO 26000 oraz
Zielona Księga (2001 - Komisja Wspólnot Europejskich), ale nie w sektorze
A n A n a l y s i si nie
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C a m p a i g n obszarze jak Europa.
szkoleniowym
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Celem tego repozytorium jest inspirowanie i pomaganie ośrodkom szkoleniowym
w rozwijaniu ich działalności zgodnie z zasadami CSR i włączaniu dobrych praktyk CSR do
ich działalności, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, środowisko, aspekty społeczne,
prawa człowieka i na ogół społeczności.
Włączenie dobrych praktyk CSR przyczyni się również do promowania różnorodności,
równości, etyki i zapobiegania wykluczenia oraz dyskryminacji w obszarze szkoleń.
Przyniesie to wartość dodaną wszystkim zainteresowanym stronom zaangażowanym w
szkolenia na poziomie europejskim, takim jak szkoleniowcy, uczestnicy szkoleń,
pracodawcy, fundatorzy, społeczności, przyroda i środowisko oraz wspólnota europejska.
Z pomocą tego repozytorium CSR i narzędzia do autodiagnostyki, centra szkoleniowe będą
mogły ocenić swoje wyniki i opracować plan dalszego rozwoju.
Co więcej, repozytorium to zostało stworzone w sposób, który zrównuje różnice pomiędzy
krajami europejskimi, wynikające z odmiennych kultur i oferuje wspólną bazę dla wszystkich
krajów.

STRUKTURA
To repozytorium najlepszych odpowiedzialnych praktyk szkoleniowych podzielono
na 5 rozdziałów:
1) Wstęp
2) Definicja CSR
Aby ośrodek szkoleniowy był społecznie odpowiedzialny, musi najpierw zrozumieć
znaczenie CSR. Ten rozdział zawiera informacje na temat definicji CSR i jej różnych
form.
3) Metodologie i podejście CSR
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień związanych z CSR,
w niniejszym rozdziale można znaleźć wskazówki, jak zastosować CSR w ośrodku
szkoleniowym, jakie metody zastosować i jak je wdrażać.
4) Dobre praktyki
Ten rozdział zawiera dobre praktyki CSR w 27 tematach, związanych z rozwojem
umiejętności, oczekiwaniami uczestników szkoleń, etyką, kwestiami środowiskowymi
i prawami człowieka, podzielone na 5 głównych obszarów priorytetów, a mianowicie:
- priorytety dla PRACOWNIKÓW w ośrodkach szkoleniowych (9 tematów),
- priorytety dla UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ośrodkach szkoleniowych (9 tematów),
- priorytety dla PARTNERÓW w ośrodkach szkoleniowych (2 tematy),
- priorytety dla ŚRODOWISKA w ośrodkach szkoleniowych (2 tematy),
- priorytety dla ZARZĄDZANIA I GOSPODARKI w ośrodkach szkoleniowych (5 tematów).
27 tematów zostało starannie wybrane po przeprowadzeniu przez wszystkich partnerów
badań na szeroką skalę.
An Analysis of Social Media Campaign
Jan - March 2020
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5) Załączniki
Słowniczek
Szablon mapy interesariuszy
Szablon matrycy istotności
Kwestionariusz samooceny CSR
Źródła i referencje

METODOLOGIA ZBIERANIA DOBRYCH
PRAKTYK
W pierwszym kroku partnerzy zdefiniowali interesariuszy ośrodków szkoleniowych
w

każdym

kraju,

za

pomocą

mapy

interesariuszy,

w

tym

członków

zarządu/kierowników, pracowników/pracowników, inwestorów, trenerów, stażystów,
pedagogów, organizacji finansujących szkolenia, organizacji, które kupują szkolenia,
firm, które wysyłają swoich pracowników na szkolenia, dostawców/podwykonawców
usług

lub

sprzętu

dla

ośrodków

szkoleniowych,

jednostek

certyfikujących,

ośrodków/instytutów badawczych, członków związków zawodowych, członków rządu,
członków władz lokalnych, członków instytucji europejskich, mediów, organizacji
pozarządowych.
Drugim krokiem było stworzenie ankiety obejmującej 50 tematów, związanych
z rozwojem umiejętności, oczekiwaniami osób szkolonych, etyką, zagadnieniami
środowiskowymi i prawami człowieka, podzielonymi na 5 głównych obszarów, o których
mowa powyżej, adresowanych do interesariuszy ośrodków szkoleniowych.
Partnerzy zebrali 747 odpowiedzi od interesariuszy i przeprowadzili 90 wywiadów.
Dzięki tej procedurze partnerzy zidentyfikowali 27 najważniejszych tematów, które mają
być dalej badane i włączone do tego repozytorium, w połączeniu z pomysłami na
działania, korzyściami i wskazówkami dla każdego tematu.
Poszukiwanie dobrych praktyk we wskazanych tematach miało na celu zmotywowanie
ośrodków szkoleniowych do przyjęcia tych dobrych praktyk i dostosowania ich do
własnych potrzeb w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w różnych
dziedzinach, takich jak prawa człowieka, gospodarka, ochrona środowiska, włączenie
społeczne itp.
Stosowanie tych dobrych praktyk, z jednej strony zwiększy wartość szkoleń, a z drugiej
zmniejszy negatywny wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, a także
zdefiniuje gospodarkę o obiegu zamkniętym w szkoleniach.
Mamy szczerą nadzieję, że ośrodki szkoleniowe różnej wielkości i z różnych sektorów
we wszystkich krajach europejskich uznają to repozytorium jako bardzo przydatne
i inspirujące narzędzie, które poprowadzi ich w kierunku bardziej odpowiedzialnej
społecznie przyszłości.
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CZĘŚĆ 2:
CZYM JEST SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU (CSR)?
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CO TO JEST CSR?
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to wkład firm w wyzwania zrównoważonego
rozwoju.
Komisja Europejska zdefiniowała CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich
wpływ na społeczeństwo i dlatego powinna być kierowana przez firmy. Firmy mogą stać
się odpowiedzialne społecznie poprzez:
włączanie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, konsumenckich i praw
człowieka do strategii i działań biznesowych;
przestrzeganie prawa.
W UE, Komisja promuje CSR i zachęca przedsiębiorstwa do przestrzegania
międzynarodowych wytycznych i zasad. W szczególności polityka UE opiera się na
odnowionej strategii CSR z 2011 r., która podkreśla znaczenie zwiększenia widoczności
CSR i rozpowszechniania dobrych praktyk poprzez włączenie CSR do edukacji, szkoleń
i badań.
Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na:
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ OPIERA
SIĘ NA 3
FILARACH:

1. Wydajność ekonomiczna: oznacza to, że wzrost gospodarczy

może być zrównoważony i sprzyjać włączeniu społecznemu,

może służyć rozwojowi firmy, napędzać postęp, tworzyć godziwe

miejsca pracy dla wszystkich i poprawiać standardy życia (filar ten

obejmuje rozwój lokalny, rozwój danego terytorium i społeczności,
nowe partnerstwa)

2. Sprawiedliwość społeczna: ta koncepcja odnosi się do
uczciwego i sprawiedliwego zarządzania wszystkimi ludźmi,

wszystkimi instytucjami służącymi społeczeństwu, wszystkimi
usługami

publicznymi.

Obejmuje

również

zobowiązanie

do

promowania uczciwości i sprawiedliwości w traktowaniu każdego
człowieka (pracowników, klientów, konsumentów, dostawców,
członków społeczności itp.).
(W firmie równość społeczna obejmuje stosunki pracy i warunki
pracy,

poszanowanie

indywidualnych

praw

człowieka,

różnorodność, szkolenia, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników).
3. Odpowiedzialność za środowisko: oznacza poszanowanie

i promowanie zasad ochrony środowiska, takich jak zmniejszanie
wpływu na środowisko powodowanego przez działania, produkty

i usługi, walkę ze zmianami klimatu, zarządzanie zużyciem
zasobów

naturalnych,

zanieczyszczeniami
An Analysis of Social M
edia Campaign
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itp.

odpadami,

bioróżnorodnością,
02

CSR KONCENTRUJE SIĘ NA STWORZENIU
ODPOWIEDNIEJ RÓWNOWAGI MIĘDZY TYMI
3 FILARAMI.
SPOŁECZNOŚRODOWISKOWY
Zdrowie i bezpieczeństwo
Ustawodawstwo i regulacje
Zmiana klimatu
Zarządzanie kryzysowe

SPOŁECZNY
Szacunek dla jednostki
Równość szans
Różnorodność
Programy informacyjne
Prawa człowieka

ŚRODOWISKOWY
Zgodność z pozwoleniami i licencjami
Zarządzanie bioróżnorodnością
Emisja do powietrza
Zużycie wody / chemikaliów

EKO-GOSPODARCZY
Efektywne
gospodarowanie
zasobami
Efektywność
energetyczna
Globalne problemy
energetyczne

GOSPODARCZY
Konsekwentny wzrost
rentowności
Zarządzanie ryzykiem
całkowity zwrot dla
akcjonariuszy

SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
Zatrudnienie
Szkolenie i rozwój
Lokalna gospodarka i
This early,
plan
how
you
will
przedsiębiorczość
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
manage changes to the project
Wspólnota społeczna
Zintegrowane podejście do kwestii wpływu
scope, budget, or schedule with a
Sponsoring
środowiskowego, społecznego i ekonomicznego
change management plan. This
(zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego)
ensures that any proposed.
prowadzi do długoterminowego,
zrównoważonego wzrostu zysków.

ŹRÓDŁO: https://www.researchgate.net/figure/Venn-Diagram-illustrating-the-Triple-Bottom-Line_fig1_262912644
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MITY O CSR

„CSR jest dobry. Ale tylko dla dużych przedsiębiorstw”
„Podejście CSR jest zbyt drogie”
„CSR to odpowiedzialność kierownictwa”
„CSR to tylko marketing i to tylko tymczasowe
tendencja"
„CSR jest trudny do wdrożenia i nie ma
odpowiednich standardów"
„CSR jest tylko dla bogatych i rozwiniętych
organizacji"

FAŁSZYWE WYOBRAŻENIA O CSR W
OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH
„Nie dotyczy naszej działalności”
CSR ma zastosowanie do wszystkich sektorów i działań. Edukacja i rozwój umiejętności
jest częścią podejścia CSR.
„Jesteśmy zbyt małym ośrodkiem szkoleniowym, aby się zaangażować i dokonać
zmian”
Niewielki rozmiar organizacji w żaden sposób nie ogranicza możliwości wprowadzenia
zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia. Wręcz przeciwnie, ułatwia zaangażowanie
wszystkich w projekt.
„Na szczęście nie dotyczy nas żaden obowiązek CSR”
Traktowanie CSR jako ograniczenia regulacyjnego oznacza niezrozumienie go. Nie jest to
kwestia napisania sprawozdania na temat pewnych kwestii.. CSR to bardziej globalne
podejście do wydajności i ciągłego doskonalenia, innowacji i redukcji ryzyka.
„Sektor szkoleniowy nie ma znaczącego wpływu na społeczeństwo, więc to nie jest
nasza praca”
Ośrodki szkoleniowe mają do odegrania rolę w rozwijaniu zdolności uczestników szkoleń
do stania się twórcami trwałej wartości dla biznesu i społeczeństwa jako całości oraz do
pracy na rzecz integracyjnej i odpowiedzialnej gospodarki światowej.
New for Q1
„Kwestie środowiskowe nie mogą być poruszane
podczas sesji szkoleniowych”
Szkolenie i uczenie się dorosłych nigdy nie odbywa się w oderwaniu od środowiska,
w którym żyje uczestnik szkolenia lub ogólnie pojmowanego świata. Kwestie środowiskowe
i zasady zrównoważonego rozwoju można zastosować do wszystkich tematów szkolenia.
AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
„Nie ma to fundamentalnego znaczenia
JAN - MARCH 2020

dla naszych interesariuszy” 0 5
Dane pokazują, że coraz więcej interesariuszy jest zainteresowanych społecznymi
i środowiskowymi wynikami organizacji i przedsiębiorstw, z którymi współpracują.
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KORZYŚCI Z PODEJŚCIA CSR W CENTRACH
SZKOLENIOWYCH
„Różnij się od konkurentów na rynku edukacyjnym”
Dostosuj się do wymagań klientów i inwestorów. Przyciągnij nowych pracowników, którzy
szukają centrum szkoleniowego odpowiadającego ich wartościom.
„Zwiększ swoją atrakcyjność”
Dąż do zysków długoterminowych: organizacje z portfolio CSR radzą sobie lepiej niż ich
odpowiednicy bez niego, zarówno z inwestorami, jak i interesariuszami.
„Zmotywuj swój zespół"
Wzmocnij współpracę, nadając sens zawodowi. Zbliż się do pracowników i zmotywuj ich.
Rozwijaj umiejętności pracowników, a tym samym organizacji. Zapobiegaj kryzysom
społecznym. Weź pod uwagę dobre samopoczucie pracowników.
„Dostosuj się do oczekiwań interesariuszy”
Buduj lojalność partnerów, dostawców, podwykonawców itp. Utrwalaj istniejące relacje
i twórz nowe partnerstwa. Reaguj na rosnące wymagania klientów dotyczące przejrzystości
w zakresie etycznych i przyjaznych środowisku działań w firmach i organizacjach.
„Zwiększ efektywność operacyjną i wykorzystania zasobów (tj. oszczędności
kosztów)”

Once you're done,

separate them into short

Postępuj zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi
term and long
term. oszczędzania i zużycia energii i zasobów:
planuj zrównoważone Grouping
działania, ciągłe
i doskonalenie.
your zarządzanie
goals

accordingly will be
„Przyczyniaj się do zrównoważonego
sukcesuabiznesowego”
instrumental in setting
Strategia CSR jest krokiem
kierunku
zrozumienia i zastosowania zrównoważonego
timelinewand
identifying
rozwoju w codziennej
działalności.
Ustanawiaj lepsze praktyki w organizacji, twórz
what
you'll be needing.
bogactwo i wspieraj społeczeństwo.

Stay on schedule by
monitoring
progress
„Bezpieczne dostawy
surowców the
wysokiej
jakości”
eachuczciwego
goal andhandlu,
keeping
Zasady CSR dotyczą of
zasad
etycznej pracy, etycznej konkurencji, norm
track. oraz zaangażowania w jakość.
środowiskowych i społecznych
„Stwórz atmosferę zaufania w zaangażowanie firmy”
Lepsza jakość zarządzania, produktów i usług wraz z wprowadzeniem zasad takich jak:
odpowiedzialność, przejrzystość, a co za tym idzie wiarygodność działania.
AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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ISO 26000
RAMY ODNIESIENIA CSR
Wprowadzenie/prezentacja ISO 26000:
ISO 26000 to jedyny międzynarodowy standard odpowiedzialności społecznej. Określa
wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), niezależnie od ich
wielkości, statusu, lokalizacji i sektora działalności.
Po pięciu latach negocjacji standard ten został przyjęty w 2010 r. w drodze konsensusu
z wykorzystaniem podejścia wielostronnego, z udziałem ekspertów z ponad 90 państw
oraz 40 organizacji pozarządowych i firm międzynarodowych. W przeciwieństwie do
standardów zarządzania nie podlega certyfikacji.
Dwie podstawowe praktyki odpowiedzialności społecznej:
Uznanie odpowiedzialności społecznej: zidentyfikuj problemy wynikające z wpływu
decyzji i działań organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania, aby przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju.
Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy: interesariusze to organizacje lub
osoby, które mają interes w jakiejkolwiek decyzji lub działalności organizacji, która ma
na nich wpływ lub na którą mogą wpływać. Zaangażowanie interesariuszy obejmuje
dialog między organizacją a jej interesariuszami.
Siedem zasad społecznej odpowiedzialności:
Odpowiedzialność. Uwzględnij wpływ decyzji i działań na społeczeństwo, środowisko
i gospodarkę, aby zapobiec powtarzaniu się niezamierzonych i nieprzewidzianych
negatywnych skutków.
Transparentność. Upowszechniaj w sposób jasny, dokładny i kompletny oraz
w odpowiednim i wystarczającym stopniu swoje decyzje i działania, za które
organizacja jest odpowiedzialna, w tym ich znany i prawdopodobny wpływ na
społeczeństwo i środowisko.
Etyczne zachowanie. Opierając się na wartościach uczciwości i sprawiedliwości,
organizacje muszą być świadome wpływu swoich działań na interesariuszy
i środowisko.
Poszanowanie interesów interesariuszy. Szanuj i odpowiadaj za interesy swoich
interesariuszy. Osoby lub grupy osób mogą również mieć prawa, roszczenia lub
wymagania, które należy wziąć pod uwagę.
Poszanowanie praworządności. Poszanowanie praworządności jest obowiązkowe.
New for Q1
Odnosi się do nadrzędności prawa, a w szczególności
do idei, że żadna jednostka ani
organizacja nie stoi ponad prawem i że rząd również podlega prawu.
Szacunek dla międzynarodowych norm i zachowań. Jeżeli prawo lub jego
implementacja nie przewiduje odpowiednich zabezpieczeń środowiskowych lub
społecznych, staraj się przestrzegać co najmniej międzynarodowych standardów
AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
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J A N - M A R C Hpostępowania.
2020
Poszanowanie praw człowieka. Szanuj i promuj prawa określone w Międzynarodowej
Karcie Praw Człowieka.
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SIEDEM PODSTAWOWYCH KWESTII
ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Odpowiedzialność społeczna dotyczy siedmiu głównych tematów, podzielonych na
36 zagadnień. Chociaż tematy te są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, temat
zarządzania odgrywa centralną i kluczową rolę, pozwala na uporządkowanie procesów,
zapewnia spójność z planem strategicznym organizacji oraz angażuje ją w ciągłe doskonalenie.

Prawa
człowieka

Praktyki
z zakresu pracy

Zaangażowanie
i rozwój
społeczności

Zarządzanie
organizacją

Kwestie
konsumenckie

Środowisko

Uczciwe praktyki
operacyjne

Stay on schedule by

Z ISO 26000

Aby zwiększyć odpowiedzialność
społeczną,
monitoring the
progressorganizacje muszą spojrzeć na siedem
podstawowych tematów w sposób holistyczny i rozważyć wszystkie kluczowe tematy
of each goal and keeping
i zagadnienia. Organizacje muszą być świadome, że wysiłki zmierzające do rozwiązania
track. się z kompromisem wobec innych problemów. Usprawnienia
jednej sprawy mogą wiązać
ukierunkowane na konkretny temat nie powinny szkodzić cyklowi życia produktu lub usługi ani
łańcuchowi wartości.
Norma ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania odpowiedzialności
społecznej w organizacji. Wytyczne te mają na celu pomóc organizacjom, niezależnie od ich
punktu wyjścia, włączyć społeczną odpowiedzialność
odpowiedzialność społeczną do prowadzonej przez nie działalności. Postępowanie zgodnie
z wytycznymi ISO 26000 stanowi zobowiązanie do uznania powagi i wiarygodności swojego
podejścia i zaangażowania.
11

STANDARDY I RAMY PRAWNE CSR
Standard

"Global compact"

UN 17 SDG

Standard - ISO
45 001

Standard - ISO
14 001

Streszczenie i kluczowe zagadnienia
(G:zarządzanie - W:pracownicy - T:uczestnicy
szkoleń - E:środowisko - P:partnerzy)
Organizacja Narodów Zjednoczonych, której celem jest zachęcanie
organizacji (firm, organizacji pozarządowych itp.) do rozwijania CSR.
GC w centrum szkoleniowym możemy wykorzystać
jako
zobowiązanie do CSR. Co roku musimy publikować sprawozdanie
z postępów.
https://www.unglobalcompact.org/
G-W-T-E-P
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjęta przez
wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r., stanowi wspólny
plan pokoju i dobrobytu dla wszystkich ludzi i dla całej planety oraz
wyznacza 17 celów, aby to osiągnąć. Celem nr 4 „WYSOKIEJ
JAKOŚCI EDUKACJA” jest zapewnienie włączającej i sprawiedliwej
wysokiej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się
przez całe życie dla wszystkich. https://sdgs.un.org/goals
G-W-T-E-P
Norma ISO 45001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy (OH&S) oraz wytyczne dla organizacji
w zakresie jej stosowania. https://www.iso.org/standard/63787.html
Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy są niezwykle istotne,
ponieważ wpływają nie tylko na życie ludzi, ale także na ich wydajność
w pracy. W sektorze edukacji zatrudnione są tysiące osób, a ISO 45001
może pomóc w zapewnieniu im bezpieczeństwa i zdrowia.
G-W-P
Norma ISO 14001 określa wymagania dotyczące systemu
zarządzania środowiskowego, które organizacja może stosować
w celu poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska.
https://www.iso.org/standard/60857.html
Sektor edukacyjny ma ogromny wpływ na środowisko, ponieważ
organizacje edukacyjne są dużymi konsumentami energii
elektrycznej, gazu i wody. Wytwarzają one również znaczną ilość
odpadów oraz emitują dużo spalin w związku z podróżami swoich
pracowników/uczniów/nauczycieli do ich siedzib.
G-E-P
05
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Standard-EMAS

Unijny system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest
instrumentem zarządzania najwyższej jakości dla organizacji,
w tym organizacji edukacyjnych, służącym do oceny,
raportowania i poprawy ich efektywności środowiskowej.
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
G-E-P

StandardSA 8000

Norma SA8000® jest wiodącą normą certyfikacji społecznej dla
organizacji na całym świecie. Z biegiem lat norma ta ewoluowała
w kierunku ogólnych ram, które pomagają certyfikowanym
organizacjom wykazać ich zaangażowanie w sprawiedliwe
traktowanie pracowników w różnych branżach i w każdym kraju.
https://certifications.controlunion.com/en/certificationprograms/certification-programs/sa8000
G-E-P

Standard - ISO
9001

Norma ISO 9001 jest definiowana jako międzynarodowy standard
określający system zarządzania jakością. W ośrodkach szkoleniowych
wykorzystuje się normę ISO 9001 do zdefiniowania interesariuszy,
określenia ich oczekiwań, opisania procesu, ryzyka i możliwości oraz
zastosowania zasady ciągłego doskonalenia w celu spełnienia
oczekiwań beneficjentów.
https://asq.org/quality-resources/iso-9001
G

Standard EFQM

Model EFQM jest europejskim modelem doskonałości operacyjnej
i zarządczej. Standard ten obejmuje wszystkie dziedziny globalnej
jakości i wymaga zastosowania kryteriów CSR.
G-W-T-W-P

Standard Qfor
http://qfor.org/

Zapewnienie jakości dla instytutów szkoleniowych i firm
doradczych. Jest to znak zaproponowany przez CERTUP (Bg).
Celem Europejskiej Sieci Współpracy Qfor (EESV Qfor 1998)
jest zarządzanie i koordynacja Metody Qfor oraz promowanie
ciągłej innowacji i adaptacji metod oceny i certyfikacji Instytucji
Szkoleniowych
i
Firm
Konsultingowych.
https://qfor.org/qfor_methode.php?txtlang=en
G

Międzynarodowa Jako jedyna trójstronna agencja ONZ od 1919 roku, MOP łączy
Organizacja
przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników 187 państw
Pracy
członkowskich w celu ustalenia standardów pracy, opracowania polityki
i programów promujących godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn.
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
G-W.P
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Karta praw
W karcie tej zebrano w jednym prawnie wiążącym dokumencie
podstawowych
podstawowe wolności i prawa obywatelskie, z których korzystają
UE
obywatele UE. Karta została ogłoszona w 2000 r. i weszła w życie
w grudniu 2009 r. wraz z Traktatem z Lizbony.
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
G-W-T

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych to
Rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
RODO
(UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Europa
Rozporządzenie to musi być stosowane w ośrodkach szkoleniowych
w celu ochrony praw osób fizycznych oraz uregulowania kwestii
przetwarzania danych osobowych, w szczególności przy
zapisywaniu i przekazywaniu informacji cyfrowych.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
G-W-T-P
Europejska
dyrektywa w
sprawie
obowiązku
zachowania
czujności

Parlament

Europejski

(PE)

wielokrotnie

podkreślał

potrzebę

wprowadzenia bardziej rygorystycznych europejskich wymogów dla
przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania naruszeniom praw
człowieka i szkodom dla środowiska oraz zapewnienia ofiarom
dostępu do środków zaradczych.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/60349
5/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf
G-W-T-E-P
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CSR W CENTRACH SZKOLENIOWYCH
Niniejszy dokument stanowi sektorowy przewodnik po dobrych praktykach w oparciu
o normę, która jest punktem odniesienia w zakresie CSR: ISO 26000.
Norma ISO 26000 jest w istocie bardzo ogólna, ponieważ ma zastosowanie do
każdego rodzaju organizacji. Jest długa, teoretyczna i żmudna w lekturze. Chcemy
ułatwić ośrodkom szkoleniowym przyjęcie podejścia CSR, przesyłając im konkretne,
funkcjonalne i ukierunkowane wytyczne dotyczące ich zawodu i działalności.
Naszą ambicją jest uczynienie normy możliwą do zastosowania i dostępną, poprzez
zredukowanie jej zakresu do edukacji i dostosowanie informacji w taki sposób, aby
ułatwić ich przyswojenie.
W Europie istnieje wiele wzorców sektorowych (utrzymanie czystości, komunikacja,
żywność, itd.). "Świat szkoleń" również potrzebował przewodnika i praktycznego
narzędzia, aby przyswoić sobie normę ISO 26000. Nie mamy ambicji oferować
wyczerpującego narzędzia, ale chcemy być inspiracją i zaoferować ośrodkom
szkoleniowym podstawę do rozwijania ich własnego podejścia do CSR.
Dokument został zaprojektowany w taki sposób, aby pasował do codziennych
działań centrów szkoleniowych, które zostały przedstawione na poniższym
schemacie cyklu życia:

7. Waloryzacja
wyników

6. Zamknięcie i
kapitalizacja

1.Analiza
potrzeb

Zmniejszenie
negatywnego wpływu
na środowisko
i społeczeństwo oraz
zwiększenie wartości
użytkowej usług

"ODPADY"
niewykorzystane
elementy, zarówno
materialne, jak i
niematerialne*

2. Projekt

3. Proces
New for Q1
komercjalizacji

5. Produkcja

4. Mobilizacja
zasobów

15

5 już
* Odpady niematerialne (kursy, które nie 0
będą
prowadzone, dokumenty źródłowe, projekty szkoleń, itp.)
mogą być ponownie wykorzystane / powtórnie użyte
w innych kursach lub udostępnione bezpłatnie na zasadzie
wolnego dostępu, aby umożliwić zwiększenie poziomu
globalnej wiedzy społeczeństwa, pod warunkiem, że autor
zezwolił na wolny dostęp do swoich opracowań.

JAK UŻYWAĆ
TEGO "CYKLU
ŻYCIA"

1. Umożliwienie diagnozy zrównoważonych praktyk
(dobrych praktyk i praktyk wymagających poprawy)
na wszystkich etapach procesu, od analizy potrzeb
do waloryzacji wyników sesji szkoleniowych.
2. Ryzyko i szanse CSR są definiowane na każdym
etapie, biorąc pod uwagę interesy interesariuszy
i centrum szkoleniowego.
3. Zbudowanie planu działania ze wskaźnikami dla
każdego kroku.

Stay on schedule by
monitoring the progress
of each goal and keeping
track.
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CZĘŚĆ 3:
METODOLOGIA
I PODEJŚCIE CSR
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CSR W CENTRACH SZKOLENIOWYCH:
JAK GO WDROŻYĆ?
Zwiększaj świadomość pracowników
i zespołów zarządzających;
zaangażuj/utrzymuj ich zaangażowanie
i opracuj politykę/wizję wraz z zespołem
zarządzającym (w tym wartości, misję,
sposób, w jaki chcą wnieść swój wkład itp.)

Wybierz zespół ds. CRS / osobę
odpowiedzialną za zarządzanie
projektami CSR / pracowników i
innych interesariuszy zewnętrznych

Napisz i opublikuj raport
w celu przedstawienia
wyników interesariuszom

Opracuj odpowiednią
komunikację wewnętrzną i
zewnętrzną dla interesariuszy

Zdiagnozuj stan
faktyczny/początkowy
- analiza potrzeb

Realizuj działania i stosuj
podejście ciągłego
doskonalenia

Zdefiniuj wskaźniki
wydajności i monitoruj
postępy

Zidentyfikuj interesariuszy i kwestie
CSR (podejście do istotności, patrz
następne dwie strony)

Zdefiniuj cele i plan działania
(strategia)

Kluczowe czynniki sukcesu
- Rozwijaj współpracę między interesariuszami
- Zarządzaj zmianą
- Spraw, aby interesariusze byli aktywni i zaangażowani
- Zapewnij komunikację wewnętrzną podczas całego procesu
An Analysis of Social Media Campaign
- JWdrażaj
kroczków, w tym jasny harmonogram dla każdego kroku
a n - M podejście
a r c h 2 0 2małych
0
18
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METODOLOGIA:
OCENA
ISTOTNOŚCI

Podejście do istotności określa, które
kwestie CSR mogą mieć znaczący
wpływ

na

przedsiębiorstwo,

jego

działalność i zdolność do tworzenia
finansowej i niefinansowej wartości dla
siebie i swoich interesariuszy. Na styku
handlu

i

zrównoważonego

rozwoju,

analiza istotności musi:
Identyfikować ważne i istotne
kwestie, które mogą wpłynąć na
wyniki firmy.
Określić ich priorytet w zależności
od ich potencjalnego wpływu na
firmę i jej ekosystem.

Podejście do istotności to proces składający się z pięciu kroków

Uszeregowanie
zagadnień pod kątem
oczekiwań i potrzeb
interesariuszy

Identyfikacja ważnych
i istotnych kwestii CSR
które mogą mieć wpływ
na wyniki firmy

Identyfikacja i
hierarchizacja
interesariuszy

Budowa matrycy
istotności

Stay on schedule by
monitoring the progress Ocena wpływu (ryzyka
of each goal and keeping i możliwości) zagadnień
track.

na działalność firmy

09
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1. MAPA INTERESARIUSZY:
IDENTYFIKACJA I HIERARCHIZACJA
Kim są interesariusze?
Działania, produkty lub usługi ośrodka szkoleniowego mogą mieć wpływ na osoby, grupy
osób lub organizacje, które mają wpływ na działania, produkty lub usługi ośrodka
szkoleniowego.
Dlaczego i jak stworzyć mapę interesariuszy?
Identyfikacja i hierarchizacja interesariuszy za pomocą mapy zapewnia lepszą wizję
zrozumienia wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia ośrodków szkoleniowych. Ranking
interesariuszy może być przeprowadzony w trzech kręgach.
Krąg 1: Interesariusze, którzy mają silny wpływ na organizację i są pod silnym wpływem
działalności organizacji
Krąg 2: Interesariusze, którzy mają pewien wpływ na organizację i na których
działalność organizacji ma umiarkowany wpływ
Kręg 3: Interesariusze, którzy mają niewielki wpływ na organizację i na których
działalność organizacji ma niewielki wpływ
Wyniki
W 2019 r., w ramach naszego projektu Erasmus+, 9 europejskich partnerów (z Bułgarii,
Francji, Grecji, Włoch, Łotwy, Polski, Rumunii i Szwecji) wykonało mapowanie dla typowej
europejskiej organizacji szkoleniowej. Ten przykład może służyć jako model, ale musi być
dostosowany do każdego ośrodka szkoleniowego zgodnie z jego kontekstem, terytorium,
ekosystemem itp.

AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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2. WYBÓR
KWESTII CSR:

Czym jest istotna kwestia?
- Ważna i istotna kwestia to temat, który może pozytywnie
lub negatywnie wpłynąć na wyniki centrum szkoleniowego,
stanowiąc istotny temat z punktu widzenia interesariuszy.

ÓWKA:
WSKAZ
zbiór
Wybierz
20 do 40
SR
westii C
k
h
c
y
n
t
isto
ia
estowan
do przet
i
riuszam
a
s
e
r
e
t
z in
em
i biznes

Jak wybrać zagadnienia CSR?
- Możesz przygotować listę zrównoważonych tematów
w oparciu o zasady, podstawowe tematy i zagadnienia
ISO 26000, etykietę B-corp, Cele Zrównoważonego
Rozwoju (SDGs), UN Global Compact
- Pierwszą listę należy uzupełnić o kwestie związane
z kontekstem, obszarem działania ekosystemu, obecnymi
i przyszłymi regulacjami, trendami rynkowymi (praktyki
konkurencyjne) itp.

- Zdefiniuj listę interesariuszy
Należy zwracać uwagę na reprezentatywność
w odniesieniu do mapy interesariuszy. Musi być ona
proporcjonalna do ich ważności/wpływu
- Stwórz ankietę, aby uzyskać szczegółowe wyniki:
- badanie ilościowe z ankietą: dane podają liczby
potwierdzające punkty ogólne
- badanie jakościowe z wywiadami bezpośrednimi:
dane podają szczegóły i kontekst, pozwalający
zrozumieć wszystkie implikacje

3. RANKING
ZAGADNIEŃ
CZĘŚĆ 1:
OCZEKIWANIA I
POTRZEBY
INTERESARIUSZY

- Zidentyfikuj interesariuszy z wizją biznesową:
Stay on schedule by
4. RANKING
komitet wykonawczy, zarząd, menedżerowie itp.
monitoring the progress
ZAGADNIEŃ
of each goal and
keeping spotkanie w celu omówienia zagadnień
- Zorganizuj
CZĘŚĆ 2: OCENA
z biznesowego punktu widzenia
BIZNESU track.
- Zidentyfikuj szanse i zagrożenia dla każdej sprawy
z odpowiednią argumentacją (np. zysk klienta,
przychód, strata, analiza prawna i analiza regulacji)
09
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5. MATRYCA ISTOTNOŚCI
Pozwala zidentyfikować najważniejsze kwestie (prawy górny róg): priorytetowe obszary
pracy w celu realizacji strategii CSR.
Poniżej znajduje się ilustracja matrycy istotności opracowanej w ramach projektu
Erasmus+. Wskazano dwadzieścia sześć kwestii priorytetowych. Każda z nich jest
tematem poszczególnych stron nt. dobrych praktyk (część 4 tego repozytorium).

Więcej informacji: https://e-csr.eu/io1-benchmark-and-materiality-report/
Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród interesariuszy można zauważyć, że nasze
New for Q1

badanie istotności wyłania mniej kwestii priorytetowych dotyczących środowiska
i partnerstwa na rzecz gospodarki niż w przypadku innych tematów, takich jak pracownicy,
uczestnicy szkoleń czy nawet zarządzanie. W części 4 znajdą Państwo szereg
praktycznych arkuszy, opartych na tych wynikach.
AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ I
ZDOBYWAĆ WIARYGODNOŚĆ
7) Podkreślaj i skupiaj
się na ciągłym
doskonaleniu
- zdobywanie
wiarygodności jest
procesem długotrwałym
i przynoszącym skutki
stopniowo
- naucz się stopniowo
integrować praktyki
odpowiedzialności
społecznej w rozwój
organizacji oraz
w istniejące praktyki
- postaw na przykładność
i wpływaj na interesariuszy
i sektor biznesowy by
także rozwijali
odpowiedzialność
społeczną

1) Zbadaj potrzeby interesariuszy
- utrzymuj ciągły, transparentny
i konstruktywny dialog
- ocena istotności jest częścią dialogu
z interesariuszami, w celu oceny ich
oczekiwań i potrzeb

2) Określ rolę liderów organizacji (zarządzanie)
- wdrażaj podejście CSR
- zwróć uwagę na rozwój zarządzania
- zdefiniuj zobowiązania odpowiedzialności
społecznej (wyraźnie umotywowane,
monitorowane i powiązane ze skutecznością
działań i celem globalnym)

6) Ocena możliwości
uzyskania zewnętrznego
uznania
- buduj zaufanie, zdobywając
uznanie marki lub będąc
ocenianym przez stronę trzecią
- skorzystaj z audytu
zewnętrznego by
poprawić podejście
i praktyki CSR

3) Włącz pracowników w proces
- komunikacja wewnętrzna, regularne
spotkania z zespołem CSR
- angażująca strategia i komunikacja
- uczyń pracowników podmiotami w podejściu
CSR (zarządzanie zmianą)

5) Raportuj proces
- wprowadź proces
raportowania CSR, aby
zmierzyć rozwój różnych
wskaźników i osiągnięcie celów
- zorganizuj audyt wewnętrzny
- publikuj coroczny raport
z wyników CSR (niezależnie od
wyników (dobre lub złe)

4) Komunikuj jasno i przejrzyście
- opublikuj Deklarację CSR, zadeklaruj
zaangażowanie organizacji w zasady, cele
i konkretne działania CSR,
- zdobywaj i utrzymuj zaufanie do realizacji CSR
- wysyłaj regularne newslettery o działaniach CSR
lub/i integruj CSR z działaniami komunikacyjnymi

02
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CZĘŚĆ 4:
REPOZYTORIUM
DOBRYCH
PRAKTYK
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PODSUMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK
Na kolejnych stronach znajdziesz 27 stron dobrych praktyk (DP) podzielonych na 5 tematów.
Poszczególne strony nie wyczerpują wskazanych tematów, ale pomogą/poprowadzą cię do
przyjęcia strategii w kwestiach priorytetowych.
PRACOWNICY - Strona 27
DP 1: INKLUZYWNE ŚRODOWISKO PRACY
DP 2: PRAWA CZŁOWIEKA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
DP 3: NIEDYSKRYMINUJĄCE CENTRA SZKOLENIOWE
DP 4: ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY
DP 5: TWARDE I MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW
DP 6: ŚRODOWISKO PRACY ZORIENTOWANE NA ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I DOBRE SAMOPOCZUCIE
DP 7: MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW
DP 8: INFORMACJE ZWROTNE DLA PRACOWNIKÓW O ICH PRACY
DP 9: KOMPETENCJE TRENERÓW
UCZESTNICY SZKOLEŃ - Strona 37
DP 10: DOSTĘP DO EDUKACJI DLA WSZYSTKICH
DP 11: ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNYCH
DP 12: POLITYKA RÓWNYCH SZANS DLA UCZĄCYCH SIĘ
DP 13: PROGRAMY SZKOLENIOWE INTEGRUJĄCE POTRZEBY UCZNIÓW
DP 14: BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I PSYCHICZNE UCZĄCYCH SIĘ
DP 15: PROGRAMY E-LEARNINGU DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH
DP 16: SPRAWIEDLIWE I PRZEJRZYSTE CENNIKI
DP 17: OCENA SATYSFAKCJI UCZNIÓW
DP 18: EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PARTNERZY - Strona 47
DP 19: LOKALNA GOSPODARKA I DOSTAWY
DP 20: POZYTYWNY WPŁYW SPOŁECZNY

ŚRODOWISKO - Strona 50
DP 21: PROMOCJA PRAKTYK PROŚRODOWISKOWYCH
DP 22: REDUKCJA ODPADÓW I RECYKLING

ZARZĄDZANIE - Strona 53
DP 23: PRAWORZĄDNOŚĆ
DP 24: ETYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
DP 25: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
DP 26: SESJE SZKOLENIOWE: JAKOŚĆ - EFEKTYWNOŚĆ - SKUTECZNOŚĆ
05
DP 27: DZIAŁANIA DOSKONALĄCE PROGRAMY SZKOLENIOWE

25

JAK KORZYSTAĆ Z DOBRYCH PRAKTYK?
Wszystkie strony Dobrych Praktyk są zbudowane według tego samego modelu.
Tytuł dobrej praktyki
Każdy arkusz opatrzony jest kodem
kolorystycznym odpowiadającym
zagadnieniu kategorii CSR, do
której należy

Cytat
W tej części przeczytasz kilka
inspirujących słów

Przykład dobrej
praktyki
Znajdziesz tutaj
ciekawą dobrą
praktykę, którą
odnotowaliśmy
podczas naszych
spotkań i badań. Tutaj
centra szkoleniowe
dzielą się swoimi
doświadczeniami
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Pomysły na działania
Znajdziesz tutaj kilka
pomysłów, które
pomogą Ci wdrożyć
strategię CSR.
Działania są
uszeregowane według Stay on schedule by
poziomu w podejściu monitoring the progress
of each goal and keeping
CSR lub trudności
Skutki i korzyści
realizacji
track.
Wymieniliśmy tutaj
pozytywne skutki
i korzyści, których możesz
się spodziewać po
wdrożeniu planu działania
związanego z tematem CSR
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Porady
i wskazówki
W tym polu
znajdziesz kilka
cennych
wskazówek,
które pomogą
ulepszyć proces
i zmianę
zarządzania

Ramy prawne
W tym polu znajdziesz
listę europejskich lub
krajowych aktów
prawnych lub norm
odnoszących się do tego
tematu
09

DOBRE PRAKTYKI
ODNOSZĄCE SIĘ DO
PRACOWNIKÓW

27

DP1: INKLUZYWNE
ŚRODOWISKO PRACY
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Ecological Future Education (Ekologiczna Edukacja Przyszłości - Łotwa)

„Każdy pracownik, jego

zapewnia inkluzywne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych,

potrzeby i umiejętności są

udostępniając i dostosowując je do ich potrzeb. Ich celem jest sprawienie, aby

tym, na czym budujemy” –

osoby niepełnosprawne poczuły się mile widziane i docenione za swój wkład,

Linda Sirmā, Ecological

a także zapewnienie im takich samych możliwości samorealizacji jak

Future Education (Łotwa)

pozostałym pracownikom.

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Kierownictwo musi brać

- Stwórz pozytywne i wspierające środowisko pracy, regularnie tworząc ankiety
online badające satysfakcję i przeprowadzając coroczne wywiady
z pracownikami
- Rozwijaj środowisko pracy zorientowane na współpracę, w którym zespół ma
poczucie jedności i każdy wykonuje zadania zgodnie ze swoimi możliwościami
- Organizuj wspólne zajęcia integracyjne dla pracowników i personelu
- Opracuj cotygodniowy lunch dla wszystkich pracowników i kierownictwa

pod uwagę wartość dodaną
na każdego pracownika bez
dyskryminowania go
- Sprawdź przepisy
i możliwości dofinansowania

- Komunikuj się ze swoimi pracownikami i słuchaj ich potrzeb
- Organizuj wspólne działania dla zespołu - szkolenia dotyczące różnych
ważnych aspektów (np. różnorodność), zajęcia rekreacyjne mające na celu
poprawę relacji w pracy itp.
- Zapewnij płatne dni wolne na wspólne działania wolontariackie
- Zaangażuj pracowników w podejmowanie decyzji
- Udostępniaj lokal zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotępności
- Zaangażuj pracowników w kształtowanie wizerunku organizacji
- Mierz satysfakcję pracowników z warunków pracy i równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Pracownicy czują się lepiej w firmie
2. Zwiększone know-how i łatwiejsze pozyskiwanie nowych pracowników
3. Ciągłe doskonalenie mające na celu zwiększenie wydajności
i przekształcenie w organizację uczącą się
4. Zwiększony wkład i efektywność pracowników w organizacji
5. Zapewnione równe szanse rozwoju
6. Wypracowany silny i zrównoważony wizerunek organizacji
7. Środowisko pracy dostosowane do potrzeb osób o specjalnych potrzebach

w celu dostosowania
miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych
- Zbuduj politykę
rekrutacyjną opartą na
kompetencjach, a nie
pochodzeniu, płci itp.

RAMY PRAWNE
Wytyczne dla dostępności
Dostępność: zasady
i wytyczne

DP2: PRAWA CZŁOWIEKA DLA
WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Społecznie odpowiedzialne organizacje szkoleniowe oferują swoim

„Szacunek jest kluczem do

podwykonawcom takie same możliwości szkoleniowe i przywileje, jak swoim

zrównoważonego biznesu”

pracownikom, w zakresie tematów przekrojowych, takich jak równość płci,

– Ģirts Veigners, TC

zmiany klimatyczne, niepełnosprawność, innowacje edukacyjne, jakość

„P.I.T.E.C.” Dyrektor,

szkoleń, odpowiedzialne dobre praktyki, narzędzia cyfrowe i wszystkie techniki,

(Łotwa)

które mogą pomóc ludziom się rozwijać. FORMETHIC oferuje zakwaterowanie
na dzień przed szkoleniem trenerowi, który podróżuje ponad 150 km od
swojego domu, aby w dniu szkolenia był wypoczęty.
PORADY I WSKAZÓWKI
- Pamiętaj, że większość
- Zapewnij przeszkolenie pracowników sezonowych w zakresie zasad praw przysługujących
pracownikom dotyczy
obowiązujących w firmie (przeciwdziałanie molestowaniu, bezpieczeństwo itp.)
- Stwórz statut z wartościami/zobowiązaniami z pracownikami zewnętrznymi wszystkich zatrudnionych,
i przestrzegaj go
nawet w przypadku umów
- Przygotuj się i poświęć czas na włączenie ich do swoich działań
krótkoterminowych
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

- Respektuj prawa człowieka wobec podwykonawców: godziwe zarobki,
jawność, poszanowanie własności intelektualnej, brak dyskryminacji
- Uwzględnij wszystkie elementy składowe przy ustalaniu wynagrodzenia
(przygotowanie, czas podróży, zakwaterowanie, mentoring, ocena itp.)
- Planuj działania z wyprzedzeniem, aby pracownicy mogli zorganizować swój
kalendarz - przestrzegaj tych terminów
- Zaplanuj i wdróż procedurę przedwyjazdową(spotkanie na zakończenie
kontraktu, ocena, informacja zwrotna, itp.)

- Nie traktuj swoich
podwykonawców jako
pracowników drugiej
kategorii

- Oceniaj, w miarę możliwości, pracowników sezonowych, tymczasowych
i podwykonawców w taki sam sposób jak stałych pracowników
- Trenuj lub ucz pracowników zewnętrznych w zakresie najlepszych praktyk CSR

- Wspieraj długotrwałe
partnerstwa

SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Lepszy wizerunek centrum szkoleniowego

MOP

- Zaoferuj wystawienie
referencji

2. Lepsza współpraca między zespołem zewnętrznym i wewnętrznym (wymiana ISO 26000 - Zasada
dobrych praktyk)
3. Wzrost lojalności pracowników zewnętrznych i klientów
4. Bycie uczciwym pracodawcą przyciąga osoby o wyższych kwalifikacjach
5. Uczący się zauważają koherentność centrum szkoleniowego

łańcucha dostaw

DP3: NIEDYSKRYMINUJĄCE
CENTRA SZKOLENIOWE
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Mołdawski Kompleks Muzeum Narodowego w Iasi w Rumunii (Moldova

„To, co może wydawać

National Museum Complex of Iasi - CMNM) stałe monitoruje i troszczy się

się słabością, może

o zapobieganie jakimkolwiek formom dyskryminacji w swoich działaniach.

zostać zamienione w siłę

Zapraszają uczestników ze wszystkich środowisk i zachęcają do

lub atut, jeśli wiesz, jak

zaangażowania osób ze środowisk defaworyzowanych: Romów, osób żyjących

zintegrować to z ogólnym

w ubóstwie, osób starszych żyjących w domach opieki.

obrazem” – O Dragotă,
muzeograf CMNM,
(Rumunia)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Przełam bariery poprzez

- Organizuj dla pracowników sesje podnoszące świadomość na temat zachowań projektowanie
dyskryminacyjnych, sposobów ich unikania i powiązanych z nimi przepisów
i komunikację w
- Otwórz centrum szkoleniowe dla wszystkich beneficjentów
- Przeznaczaj czas pracy na działania wolontariackie na rzecz grup organizacji i szkoleniach
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
- Sprawdź możliwości
- Komunikuj działania skierowane do osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji w celu przyciągnięcia ich do centrum szkoleniowego
- Zapewnij pracownikom równe traktowanie (rekrutacja, uznanie, wynagrodzenie,
awans, postawa itp.)
- Szkol personel w zakresie rozwijania i monitorowania „adaptacyjnego uczenia
się” uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
- Użyj metodologii, która koncentruje się na jednostce i jej cechach wewnętrznych
- Promuj różnorodność w całej organizacji (szkolenia, budowanie zespołu itp.)

otrzymania
dofinansowania na
bezpłatne szkolenia dla
osób w trudnej sytuacji
materialnej
- Wyznacz osoby

- Uświadamiaj personel, że wszelkiego rodzaju dyskryminacja ma wpływ na
wszystkich
- Wdrażaj politykę walki z dyskryminacją
- W razie potrzeby dostosuj działania centrum do osób dyskryminowanych

odpowiedzialne ds.

SKUTKI I KORZYŚCI
1. Większa satysfakcja personelu
2. Lepsza reputacja i zwiększenie puli klientów
3. Zwiększenie poczucia własnej wartości osób znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji
4. Osiągnięcie większej spójności społeczeństwa

RAMY PRAWNE

równości/różnorodności/
włączenia

UNESCO, Konwencja
przeciwko dyskryminacji w
edukacji (1960)
Konwencja Ramowa Rady
Europy o Ochronie
Mniejszości Narodowych z
1995 r.: art. 12 i 14

DP4: ATRAKCYJNE
WARUNKI PRACY
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Prywatne Centrum Szkoleniowe – AUSTRUMVIDZEME (Łotwa) – rozpoczęło

"Każdy w centrum

działalność w 1994 roku z grupą zmotywowanych pracowników. Centrum

szkoleniowym musi czuć

szkoleniowe zwraca uwagę na atrakcyjność pracy, wspierając potrzeby

się potrzebny, oczekiwany

pracowników, zapewniając sprzyjające środowisko pracy i oferując szkolenia

i kochany!" –

w zakresie rozwoju zawodowego i trwałości zatrudnienia.

Aija Kalēja (Łotwa)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Zaangażuj pracowników

- Wdrażaj elastyczny czas pracy – pracownicy mogą organizować swoją pracę
i tworzyć harmonogramy
- Twórz i organizuj miejsca spotkań towarzyskich dla pracowników w oparciu
o ich talenty

w podejmowanie decyzji,
aby czuli się potrzebni
i zmotywowani do
wykonywania swojej pracy

- Wyposaż przestrzeń prywatną – pracownicy mają dostęp do prywatnego
miejsca pracy oraz pomieszczenia socjalnego, co pozwala im się zrelaksować
i skupić na pracy
- Zapewnij niezbędne zasoby – ośrodek szkoleniowy zapewnia wszystkie
niezbędne materiały i zaplecze techniczne do szkolenia
- Prowadź wspólne spotkania (budowanie zespołu) w celu przygotowania,
przeprowadzenia lub oceny projektów
- Oferuj możliwości – pracownicy biorą udział w corocznych szkoleniach dot.
rozwoju zawodowego i/lub samorozwoju
- Wysyłaj pracowników na szkolenia w ramach Erasmus+ za granicą
- Twórz nowe stanowiska pracy z pierwszeństwem dla obecnego personelu
- Mierz coroczną satysfakcję pracowników i organizuj wspólne sesje decyzyjne
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Polepszenie oferty
2. Zmniejszony stres pracowników i zwiększenie poczucia zaufania/docenienia
3. Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie rotacji
4. Wzrost motywacji partnerów/klientów/dostawców
5. Zwiększenie zaufania ze strony klientów i uczniów
6. Uadekwatnienie kwalifikacji personelu
7. Wzrost lojalności personelu wobec firmy
8. Przyciągnięcie lepszych pracowników owocujący lepszą reputacją firmy
9. Wsparcie kreatywności

RAMY PRAWNE
SA 8000
Kodeks postępowania
Amfori BSCI

DP5: TWARDE I MIĘKKIE
UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

EPIMORFOTIKI KILKIS (Grecja) to ośrodek szkolenia zawodowego, który ceni

„Rozwój twardych

sobie rozwój umiejętności swoich pracowników, ich zdolności osobiste oraz

i miękkich umiejętności

potrzeby firmy. Przykładowo, EPIMORFOTIKI KILKIS niedawno mianował

pracowników jest bardzo

jednego ze swoich pracowników na stanowisko kierownika centrum zarządzania

ważny i korzystny zarówno

danymi i ochrony danych osobowych, po uprzednim przeszkoleniu go

dla firmy, jak i pracownika”

w zakresie RODO. Ich założeniem było stworzenie stanowiska odpowiadającego – Nikolaos Georgiadis,
w centrum za zarządzanie i ochronę danych osobowych oraz zapewnienie
beneficjent dobrych praktyk
osobie zajmującej tę pozycję specjalnego szkolenia na temat RODO.

(Grecja 2021)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- W dobrze funkcjonującej
- Stwórz model samooceny dla pracowników, aby zdefiniować i ocenić ich organizacji potrzebni są
słabości oraz umiejętności, które wymagają doskonalenia
pracownicy posiadający
- Rozwijaj talenty (umiejętności interpersonalne, umiejętności techniczne itp.) umiejętności zarówno
oraz umiejętności pracy w zespole
twarde, jak i miękkie. Aby
- Profesjonalne rozmowy kwalifikacyjne muszą opierać się zarówno na zachęcić do rozwijania
twardych, jak i miękkich umiejętnościach
umiejętności, ważne są
finansowane programy
- Twórz wieloletnie indywidualne plany rozwoju pracowników, aby osiągnąć
szkoleniowe
maksimum swoich możliwości zgodnie z planami kariery i potrzebami rynku
- Skoncentruj się na
- Oferuj programy szkoleniowe w swojej organizacji dla pracowników
wewnętrznych szkoleniach,
- Ustaw minimalną liczbę godzin szkoleniowych w ciągu roku dla wszystkich
aby dzielić się
pracowników
umiejętnościami w zespole
- Zainwestuj w rozwój
- Pokaż równą wartość twardych i miękkich umiejętności
kompetencji miękkich
- Opracuj plan monitorowania i oceny, aby śledzić rozwój wartości dodanej
swoich pracowników
pracowników
i wzmacniaj je
- Oferuj zachęty społeczne i finansowe dla wyróżniających się pracowników
i oferuj szkolenia w celu rozwoju umiejętności
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Zwiększenie pewności siebie i inicjatywności pracowników
2. Wzrost efektywności pracowników
3. Zwiększona wydajność pracowników
4. Większa satysfakcja pracowników oraz ich upodmiotowienie; zwiększenie
motywacji
5. Podniesienie zatrudnialności pracowników oraz polepszenie reputacji firmy
6. Zwiększenie atrakcyjności centrum na rynku pracy i przyciąganie talentów

RAMY PRAWNE
- Przepisy krajowe
dotyczące RODO
- Rozporządzenie (UE)
2016/679 oraz Dyrektywa
(UE) 2016/680 Parlamentu
Europejskiego i Rady z
dnia 27.04.2016

DP6: ŚRODOWISKO PRACY ZORIENTOWANE NA
ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Manteifels Projekti (Łotwa) prowadzi szkolenia doskonalenia zawodowego dla

„Najlepszą rzeczą, jaką

nauczycieli. Pandemia Covid-19 spowodowała nie tylko problemy z przejściem

może zrobić lider, jest

ze szkoleń "twarzą w twarz" na szkolenia online, ale także zwiększyły problemy

dawanie przykładu” –

ze zdrowiem psychicznym edukatorów. Widać było, że edukatorzy zmagali się

Megija Kaleja,

nie tylko z kompetencjami cyfrowymi, ale także z obciążeniem psychicznym

Przewodnicząca Manteifels

spowodowanym pracą w trybie online; dlatego przeprowadzono szkolenie z

Projekti (Łotwa)

psychologami i innymi specjalistami.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Wyznacz Kadrom

- Co roku poznawaj potrzeby pracowników (w zakresie kompetencji/szkoleń)
zadanie dokonania rocznej
- Oferuj wsparcie/zachęcaj do profilaktycznych badań lekarskich
oceny samopoczucia
- Przekazuj pracownikom informację zwrotną, gdy dobrze wykonują swoją pracę
pracowników w ośrodku

- Komunikuj się ze swoimi pracownikami i słuchaj ich potrzeb
- Wdrażaj systemy zarządzania ryzykiem
- Zapewnij bezpłatne zajęcia fizyczne i artystyczne w oparciu o potrzeby
pracowników

szkoleniowym i ich potrzeb
samorealizacyjnych
(ankiety, wywiady itp.)

- Stwórz atrakcyjne i bezpieczne środowisko pracy (jakość powietrza, poziom
hałasu, światło itp.)
- Wdrażaj dobrowolne działania well-beingowe w oparciu o potrzeby
pracowników
- Mierz satysfakcję pracowników raz w roku
- Oceniaj zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdroż plan działania
na rzecz poprawy jakości pracy
- Systematyzuj i ponownie wykorzystuj wykonaną pracę, aby zaoszczędzić
energię, czas i obciążenie psychiczne pracowników
SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Zwiększona znajomość potrzeb pracowników

SA 8000

2. Potrzeby pracowników są adresowane na podstawie bieżących wydarzeń na OHSAS 18001 z MOP
świecie
ISO 45001
3. Zwiększenie zaufania dla kadr kierowniczych
4. Poprawa poziomu energii, zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników
5. Stworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy
6. Zmniejszona absencja
7. Mniejsza liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych

DP7: MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE
DLA PRACOWNIKÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Amolingua, szkocki organizator szkoleń, przywiązuje dużą wagę do rozwoju

"Ludzie nie odchodzą

zawodowego pracowników: zazwyczaj zapraszają ekspertów z różnych

z firm z powodu pieniędzy,

dziedzin, aby przeprowadzili webinarium/odpowiedzieli na pytania pracowników. ale dlatego, że nie są
Czasami pracownicy wychodzą z inicjatywą i sami wyszukują kursy na Udemy

doceniani” –

i podobnych platformach, które Amolingua oferuje za darmo, aby uzupełnić

Rachel Tuller, dyrektor

swoje braki. Ponadto dyrekcja i kierownictwo prowadzą coaching personelu.

generalny i trener biznesu

Dodatkowo, gdy pojawiają się nowe problemy, organizują doraźne szkolenia dla (USA)
pracowników.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Umiejętności miękkie są

- Zorganizuj program wprowadzający dla nowych pracowników
- Staraj się wdrażać różne rodzaje programów szkoleniowych zgodnie
z potrzebami pracowników (e-learning, blended learning, on-site learning)
- Ustal cele szkoleniowe dla swoich pracowników
- Omów plan rozwoju umiejętności z przedstawicielami pracowników

tak samo ważne jak
umiejętności twarde
- Szkolenie umiejętności
miękkich w obszarach
takich jak komunikacja
i rozwiązywanie
problemów zwiększa

- Zorganizuj ustrukturyzowany program szkoleniowy dla wszystkich
pracowników w oparciu o analizę potrzeb zarówno firmy, jak i personelu
produktywność i retencję
- Wdrażaj programy szkoleniowe rozwijające umiejętności twarde i miękkie
- Zaoferuj pracownikom możliwość odbycia długoterminowych i certyfikowanych o 12% (Hay Group)
szkoleń, a także wspieraj ich w przygotowaniach do certyfikacji
- Stwórz model ewaluacji do oceny wyników programu szkoleniowego i rozwijaj
monitorowanie umiejętności
- Twórz przydatne, spersonalizowane i angażujące doświadczenia edukacyjne
dla pracowników, łącznie z dostarczaniem im potrzebnej literatury, innych
zasobów i narzędzi cyfrowych
- Gromadź i prowadź strukturalne analizy potrzeb
SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Zwiększenie satysfakcji, wydajności i motywacji pracowników

- Rezolucja Rady w

2. Zmniejszenie rotacji i stworzenie pozytywnego środowiska pracy

sprawie odnowionej

3. Zajęcie się słabymi i mocnymi stronami, które może mieć pracownik

agendy UE w zakresie

4. Zwiększanie zgodności pracowników/kierowników w celu osiągnięcia uczenia się dorosłych
- Zalecenie Rady w
wyników
5. Zwiększenie kreatywności, innowacyjności, zwłaszcza w wykorzystaniu sprawie ścieżek poprawy
umiejętności: nowe
metodologii i podejściu pedagogicznym
6. Polepszenie reputacji firmy

możliwości dla dorosłych

DP8: INFORMACJE ZWROTNE DLA
PRACOWNIKÓW O ICH PRACY
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

DIAS VET w Grecji, która zatrudnia 50 pracowników jako trenerów i personel

"Wiedza o tym, czego się

administracyjny, ustala plan kwartalnych przeglądów wyników i informacji

od Ciebie oczekuje i jasne

zwrotnych od kierownictwa dla pracowników. Często informacje zwrotne są

cele, to podstawa

przekazywane pracownikom co miesiąc lub co tydzień, zgodnie z projektem

osiągania najlepszych

i zadaniami. Opierają się one głównie na dwóch filarach:

wyników”–

1. Wstępne uzgodnienie bardzo jasnych celów i efektów na początku zadania;

Pallantzas, dyrektor

2. Wykorzystywanie cennych danych ewaluacyjnych uczestników szkoleń na

(Grecja)

temat skuteczności pracowników.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Zachęcaj do komunikacji

- Bądź elastyczny i twórz różne plany działania dla poszczególnych
pracowników
- Skoncentruj się na dobrych stronach i spraw, aby pracownicy poczuli się
docenieni
- Wyjaśnij wpływ pracy pracownika na sukces organizacji

bezpośredniej - koncentruj
się na dobrych wynikach
i pozytywnym nastawieniu
i nagradzaj je, podejmuj
bezpośrednie działania,

- Ustal ciągłą procedurę oceny i informacji zwrotnej od trenerów i uczniów
- Śledź i obserwuj zmiany w zakresie satysfakcji zarówno kierownictwa, jak
i pracowników, aby niezwłocznie podjąć odpowiednie działania
- Mierz skutki informacji zwrotnej
- Przeprowadzaj coroczne badanie satysfakcji pracowników z ich menedżerami

bądź precyzyjny
i zrozumiały, stwórz system
nadzoru nad personelem.
- Jasno określaj cele

i oczekiwania
- Ustal kwartalny plan celów i osiągnięć we współpracy z pracownikiem.
Przeprowadzaj comiesięczne aktualizacje i zezwalaj na zmiany i korekty
- Wspieraj wymianę
- Wysyłaj personel/menedżerów na szkolenia z zakresu mentoringu/nadzoru,
aby mogli zapewnić pracownikom skuteczną i konstruktywną informację zwrotną informacji zwrotnych między
- Pozwól pracownikowi poprosić o informację zwrotną na temat osiąganych
współpracownikami
przez niego wyników, jeśli uzna to za konieczne
SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Pracownicy maksymalizują swoje możliwości
2. Zwiększenie poczucia przynależności do organizacji

RODO

3. Promowanie rozwoju pracowników w firmie
4. Poczucie wysłuchania i docenienia wśród pracowników

Polityka prywatności

5. Lepsza organizacja pracy
6. Poprawa wydajności pracy (ograniczenie pomyłek i błędów)
7. Dobra atmosfera w pracy

MOP

DP9: KOMPETENCJE
TRENERÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Centrum szkoleniowe FORMETHIC (Francja) oferuje swoim trenerom dwa dni
rozwoju zawodowego w roku. Pierwszy koncentruje się na przestrzeganiu
wartości, kultury FORMETHIC i wdrażaniu procesów jakościowych. Drugi
koncentruje się na tematach CSR dla trenerów, takich jak równość płci,
szkolenie osób niepełnosprawnych, etyka w szkoleniach oraz wpływ szkoleń na
środowisko. Szkolenia te są bezpłatne dla uczestników, ale są oni proszeni o
świadomy udział.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

CYTAT
"Odpowiedzialne centrum
szkoleniowe powinno
umożliwiać trenerom
podnoszenie swoich
kompetencji i ciągłe
wprowadzanie innowacji” –
Marie Edith de la Brosse,
Formethic, pedagog
(Francja)
PORADY I WSKAZÓWKI
- Słuchaj aktywnie

- Zachęcaj do udziału w seminariach, webinariach, konferencjach, forach by w przypadku trudności
podnosić kompetencje
napotkanych przez
- Dziel się dobrymi praktykami ze wszystkimi trenerami
trenerów
- Dołącz do zewnętrznej sieci, aby wymieniać dobre praktyki
- Dziel się sukcesami
- Organizuj spotkania ze swoimi trenerami w celu wymiany i analizy praktyk
- Organizuj i oferuj warsztaty, webinaria itp. dla swoich trenerów
- Organizuj czas i przestrzeń, aby umożliwić wymianę i współpracę

i decyzjami
- Weź pod uwagę, że
trenerzy również

- Stosuj partycypacyjny styl zarządzania
- Stwórz wspólny system monitorowania innowacji edukacyjnych i
technologicznych
- Skonfiguruj system zbierania pomysłów i potrzeb trenerów (narzędzia online,
skrzynka z sugestiami) oraz multidyscyplinarny komitet monitorujący
- Zdefiniuj i monitoruj plan rozwoju kompetencji w następujących 3 tematach:
obszar wiedzy trenera, pedagogika i CSR

potrzebują uczenia się

SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

przez całe życie
- Zarządzaj zmianą,
adaptacyjnością
i otwartością

1. Lepsza jakość, wydajność i efekty szkoleń
2. Większa satysfakcja z pracy

ISO 26000

3. Spójność w grupie trenerów
4. Wyższy zwrot z inwestycji w szkolenia
5. Rozpowszechnianie CSR
6. Poprawa jakości życia w pracy
7. Zwiększenie kompetencji trenerów

Priorytety Erasmus+

DOBRE PRAKTYKI
ODNOSZĄCE SIĘ DO
UCZESTNIKÓW
SZKOLEŃ
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DP10: DOSTĘP DO EDUKACJI
DLA WSZYSTKICH
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

alofonowymi.

CYTAT
"Nigdy się nie poddawaj.
Czasem mogą pojawić się
przeciwności, ale dobra
wola, profesjonalizm i
wytrwałość zawsze
przekonają nawet
najbardziej sceptycznych
ludzi, że z cierpliwością i
właściwymi metodami każdy
może zdobyć wykształcenie”
– Coralia Costaș (Rumunia)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI

W centrum szkoleniowym „CFA Commerce et Services” w Blagnac, niedaleko
Tuluzy (Francja), trenerzy prowadzą kursy gotowania, zarządzania hotelami,
sprzedaży i księgowości oraz kursy edukacji ogólnej dla uczniów, których
językiem ojczystym nie jest francuski, nowoprzybyłych i mających poważne
trudności z wypowiadaniem się w mowie i w piśmie lub ze zrozumieniem.
Dostosowana metodologia umożliwia tym uczniom zdanie egzaminów, czasami
przy wydłużonym czasie szkolenia. Zajęcia te nazywane są zajęciami

- Spróbuj zrozumieć
- Zapewnij dostępność infrastruktury (klasa itp.)
- Stwórz odpowiedni kontekst do edukacji, który pozwoli każdemu uczyć się,
doskonalić i utrwalać dotychczasową wiedzę
- Informuj beneficjentów centrum szkoleniowego o dostępnym wsparciu
poprzez różne (dostosowane) formy komunikacji
- Zapewnij łatwy dostęp do informacji na stronie internetowej
- Dostosuj programy szkoleniowe i narzędzia/metody nauczania do osób
o specjalnych potrzebach (zaproś opiekunów, tłumaczy itp.)
- Szkol personel, jak rozpoznawać i radzić sobie z mniej widocznymi
niepełnosprawnościami (na przykład umysłowymi)
- Zaprojektuj adaptacyjny program szkoleniowy, pozwalający przewidywać
i zapewniać niezbędne środki do jego wdrożenia (np. przeszkol personel)

zaangażowanie
społeczności we wszystkich
jego aspektach. Staraj się
być jak najbardziej
inkluzywny. Działaj
proaktywnie, aby uniknąć
dyskryminacji

- Stwórz sieć partnerów, którzy mogą pomóc równoważyć na przykład
upośledzenie wzroku lub słuchu
- Zwiększ rozpowszechnianie informacji
SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Zwiększona motywacja trenerów do rozwijania swoich umiejętności

UNESCO, Konwencja

komunikacji z osobami o różnych potrzebach

przeciwko dyskryminacji

2. Zwiększenie szans dla wszystkich na dostęp i cieszenie się

w edukacji (1960)

podobnymi/równymi doświadczeniami edukacyjnymi

Powszechna Deklaracja

3. Polepszenie integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy dzięki

Praw Człowieka: art. 26

umiejętnościom i kompetencjom nabytym w centrum szkoleniowym

Konwencja o zwalczaniu

4. Polepszenie reputacji organizacji w społeczności

dyskryminacji kobiet
z 1979 r.: art. 10

DP11: ŚWIADOMOŚĆ
MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNYCH
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT
"Zwiększanie poziomu
Epimorfotiki Kilkis to ośrodek szkoleniowy w Grecji, który pomaga zwiększać
poinformowania
poziom poinformowania o wyborach edukacyjnych przy użyciu zarówno
tradycyjnych, jak i nowych metod. Organizacja wykorzystuje wszystkie możliwe o możliwościach
edukacyjnych, poprawia
rozwiązania, jakie oferują nowe technologie, takie jak strona internetowa, media
zdolność ośrodków
społecznościowe (Facebook, Instagram) i e-mail. Dodatkowo, ogłoszenia
kształcenia zawodowego
umieszczane są w lokalnych gazetach i rozgłośniach radiowych. Ponadto do
do rozwoju” – Panagiotis
odbiorców można docierać za pośrednictwem sieci współpracujących
Amoiridis, dyrektor VET
organizacji, stowarzyszeń i władz lokalnych/instytucji publicznych.
(Grecja)
POMYSŁY NA DZIAŁANIE

PORADY I WSKAZÓWKI
- Rozpowszechniaj

- Mierz skuteczność, uzyskując informacje zwrotne od uczestników, w jaki
sposób otrzymali informacje o konkretnym szkoleniu (za pośrednictwem
facebooka, strony internetowej itp.)
- Sprawdzaj i oceniaj techniki rozpowszechniania informacji o możliwościach
edukacyjnych

informacje o możliwościach
edukacyjnych, współpracuj
z lokalnymi
stowarzyszeniami w celu
uzyskania dostępu do ich
członków

- Docieraj do ludzi za pośrednictwem lokalnych stowarzyszeń, które mają
ograniczony dostęp do ośrodków kształcenia zawodowego
- Korzystaj z nowych technologii i aplikacji, aby informować ludzi o wyborach
edukacyjnych

- Spróbuj powiązać wybory
edukacyjne z potrzebami
lokalnego rynku pracy

- Zwiększ rozpowszechnianie informacji
- Znajomość potrzeb rynku pracy i zapewnienie uczestnikom szkoleń
odpowiednich możliwości szkoleniowych może sprawić, że kształcenie
i szkolenie zawodowe będzie przydatne dla lokalnej społeczności/gospodarki

- Użyj wszelkich środków,

SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Stworzenie nowych perspektyw kariery dla uczestników szkoleń
2. Zaopatrzenie rynku pracy w wykwalifikowanych pracowników
3. Budowanie zaufania między organizacjami szkoleniowymi a interesariuszami
4. Zwiększenie obrotów organizacji szkoleniowej w celu przyciągnięcia większej
liczby potencjalnych klientów
5. Poprawa wizerunku organizacji szkoleniowej w społeczności

aby dotrzeć do jak
największej liczby osób
(patrz poniżej)

DP12: POLITYKA RÓWNYCH
SZANS DLA UCZĄCYCH SIĘ
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Centrum Szkoleniowe Carousel (Szkocja) specjalizuje się w edukacji

"Edukacja dorosłych musi

wczesnoszkolnej. Promują politykę równych szans w procesie składania

umożliwiać ludziom rozwój

wniosków poprzez dostosowanie procesu w zależności od sytuacji lub

bez względu na ich

warunków fizycznych danej osoby. Pomagają uczestnikom szkoleń odbywać

trudności, pochodzenie i

rozmowy kwalifikacyjne, a w części praktycznej szkoleń spotkać się z lokalnymi

talenty” –

pracodawcami. W procesie uczenia się starają się zapewnić wsparcie
psychologicznie wszystkim kursantom. Powtarzają ten proces po zakończeniu

Muriel Merienne (Francja)

szkolenia i wspierają dalsze możliwości edukacyjne.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Przydatne mogą być

- Uwzględnij w szkoleniach deklaracji przeciwko dyskryminującym koncepcjom partnerstwa z instytucjami
społecznym i ograniczeniom ze względu na płeć
społecznościowymi
- Uwzględnij wszystkie płcie, pochodzenie etniczne, wiek i zmniejsz stereotypy
dotyczące wyboru kariery i szans równości
- Zapewnij materiały, które są łatwe do odczytania i zrozumienia
- Szkolenia dla trenerów
- Dostosuj szkolenia do osób w trudnej sytuacji (dostosowanie grafików,
materiały kompensacyjne dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe szkolenia,
indywidualizacja itp.)
- Zaplanuj czas na przygotowanie przed sesjami szkoleniowymi dla
uczestników o określonych potrzebach
- W razie potrzeby wspieraj uczniów w procedurach administracyjnych i
socjalnych
- Mierz wskaźnik recepcji osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych z
zatrudnienia lub dotkniętych innymi rodzajami dyskryminacji
- Mierz wskaźniki integracji zawodowej i integracji społecznej wszystkich
uczestników szkoleń
- Wspieraj uczestników szkoleń w poszukiwaniu stażu, zatrudnienia lub
dodatkowych szkoleń
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Różnorodność i integracja
2. Zwiększony dostęp do rynku pracy
3. Lepsze i szersze możliwości w zakresie mobilności społecznej

i pracowników centrum
szkoleniowego w temacie
różnorodności i osób ze
specjalnymi potrzebami
- Informuj o wsparciu
finansowym, z którego
mogą skorzystać

RAMY PRAWNE
Deklaracja Praw
Człowieka

DP13: PROGRAMY SZKOLENIOWE
INTEGRUJĄCE POTRZEBY UCZNIÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

John Rizzo, założyciel szkoły Ecole du Dialogue w Brukseli, jest ekspertem

"Edukacja musi być

w dziedzinie innowacyjnej pedagogiki. Swoje programy nauczania oparł na

spersonalizowana, a nie

nauczaniu spersonalizowanym. Oznacza to, że program każdego ucznia jest

standaryzowana, ponieważ

oparty na jego potrzebach edukacyjnych i każdy uczeń rozwija się w swoim

uczniowie wykazują różne

własnym tempie. Program uwzględnia różnice poziomów między uczniami

talenty” – Ken Robinson

i proponuje desynchronizację uczenia się (uczenie się zindywidualizowane).

(Wielka Brytania)

Według Rizzo, metoda ta może być stosowana w każdym wieku.

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Utrzymuj motywację

dorosłych do uczenia
- Dostosuj cele biznesowe do potrzeb uczestników szkoleń
- Określ działania szkoleniowe, które mogą ułatwić proces uczenia się osób uwzględniając ich własne
szkolonych
cele
- Określ sposoby i formy uczenia się uczestników, co sprawi, że szkolenie
będzie bardziej efektywne
- Śledź rynek i bądź
- Określ jasne cele nauki
proaktywny w zakresie
- Bądź na bieżąco z postępami w zakresie rozwoju umiejętności w swojej
dziedzinie szkoleń
- Utrzymuj kontakt z sektorem działalności zawodowej, aby śledzić ewolucję
zawodów wykonywanych przez uczestników szkoleń
- Stwórz listę umiejętności, które zdobędą uczestnicy szkolenia
- Zapytaj fundatorów i zleceniodawców o potrzeby uczniów

"umiejętności jutra"

- Oceń program szkoleniowy z punktu widzenia zadowolenia kursantów
- Zachęcaj swoich kursantów, żeby monitorowali sposób przeprowadzania kursu
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Dostarczanie bardziej efektywnych szkoleń spełniających oczekiwania
centrum szkoleniowego, firm i uczestników szkoleń
2. Angażowanie pracowników w ciągłe uczenie się i rozwój
3. Zapewnianie najbardziej adekwatnych szkoleń
4. Oszczędność czasu i zwiększenie zwrotu z inwestycji

RAMY PRAWNE
- Rezolucja Rady
w sprawie odnowionej
agendy UE w zakresie
uczenia się dorosłych
- Zalecenie Rady w
sprawie ścieżek poprawy
umiejętności: nowe
możliwości dla dorosłych

DP14: BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I
PSYCHICZNE UCZNIÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Uczestnik szkolenia, który cierpiał na chorobę psychiczną, ukrywał swoją

"Obowiązkiem wszystkich

niepełnosprawność przed trenerami. Nie brał leków i podczas treningu był pod

organizacji szkoleniowych,

wpływem alkoholu. Jego zachowanie niepokoiło kursantów i podzieliło grupę.

jest zapewnienie

Został wykluczony ze szkolenia do czasu rozwiązania sytuacji. Zaproszono

uczestnikom

zewnętrznego moderatora przeszkolonego w Porozumieniu bez Przemocy, aby

bezpieczeństwa, swobody

uczestnicy szkolenia mogli wyrazić siebie i wznowić naukę. Ośrodek

i poczucia komfortu” –

szkoleniowy uwzględnił ich dyskomfort i znalazł rozwiązanie.

dr Angela Sava (Rumunia)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Zaproponuj ćwiczenia
relaksacyjne

- Dostosuj pomieszczenia, układ mebli i materiały do ilości i specyfiki grupy oraz
planowanych aktywności
- Upewnij się, że pomieszczenia są wentylowane, panuje w nich odpowiednia
temperatura, są dźwiękoszczelne, znajduje się w nich odpowiednia ilość zieleni
i są regularnie sprzątane
- Zapewnij bezpieczeństwo i dostępność pomieszczeń
- Zapewnij dobre łącze internetowe do badań w Internecie, zwracaj uwagę na
osoby elektrowrażliwe
- Słuchaj opinii uczestników - stwórz przestrzeń do zabrania głosu
(wyznaczanie przedstawicieli grup)
- Zadbaj o potrzeby fizyczne i rytm procesu uczenia się (przerwy, zajęcia
ruchowe, pora obiadowa)
- Zaplanuj szkolenie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ułatwić organizację
życia osobistego
- Zapewnij trenerom dobre warunki pracy dla zapewnienia dobrego
samopoczucia szkolonych
- Oceń ryzyko dla zdrowia uczniów i wprowadź działania zapobiegawcze
- Zwracaj uwagę na słabe i silne sygnały dysfunkcji w grupach i szybko wdrażaj
działania naprawcze
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Przyjemność nauki
2. Ułatwienie nauki
3. Gwarancja dobrych warunków do nauki
4. Lepsze wyniki treningu
5. Więcej współpracy między uczestnikami
6. Lepsza reputacja
7. Lepsza frekwencja uczestników

- Wykorzystaj narzędzia
dla grup, takie jak
podejście doceniające,
budowanie zespołu,
Porozumienie bez
Przemocy, aktywne
słuchanie.
- Pytaj uczestników "co
nowego" lub "jak się
czujesz", aby poczuli się
bardziej komfortowo i byli
bardziej zaangażowani
- Przeszkol trenerów w
zakresie wiedzy o
biorytmie i dynamice grupy
RAMY PRAWNE
- Obowiązkowe regulacje
wewnętrzne (dostosowane
miejsca, w którym odbywa
się szkolenie: centrum
szkoleniowe, firma itp.)
- Prawa człowieka
- Cel zrównoważonego
rozwoju nr 3
- Jednolity dokument
oceny ryzyka (patrz
dyrektywa europejska
2001)

DP15: PROGRAMY E-LEARNINGU
DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
"Nauka praktykowania integracji online” to podejście oparte na najlepszych
praktykach Behranga Foroughi (2017) w dostarczaniu wskazówek elearningowych dla centrów szkoleniowych. Podejście Faroughi (2017)
polegające na tworzeniu narzędzi e-learningowych i dostępu dla wszystkich
"wymaga pełnego zaangażowania uczestników" poprzez te główne punkty
tworzenia e-learningu: tworzenie e-learningu skupionego na inkluzji,
zapewnienie komunikacji i zaangażowania uczących się, podkreślanie
podobieństw, a nie różnic, zrozumienie równoważącej roli nauczyciela
w e-learningu i tworzeniu treści e-learningowych. To wszystko umożliwia
uwzględnienie wszystkich wrażliwych grup docelowych.

CYTAT
“Uczący się przejmują
kontrolę nad swoją nauką,
gdy uczestniczą w
tworzeniu jej treści”
(USA)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI

- Promuj korzystanie z platform e-learningowych w centrach szkoleniowych

- Przeszkolenie
edukatorów ośrodków

- Organizuj szkolenia mających na celu rozwój platform e-learningowych
i podnoszenie świadomości grup narażonych na ryzyko

szkoleniowych w zakresie
podstawowych
umiejętności cyfrowych/e-

- Zapewnienie odpowiednich programów nauczania online dla ośrodków
szkoleniowych, kierowników i interesariuszy
- Opracowanie konkretnych narzędzi, które będą dostosowane do każdej
wrażliwej jednostki w celu zapewnienia efektywnego uczenia się
- Przeprowadź analizy potrzeb i badania odbiorców dla poszczególnych grup
docelowych

learningowych
- Rozważ dostosowanie
aktualnych treningów
"fizycznych" lub treningów
"twarzą w twarz" do
internetowych platform elearningowych

SKUTKI I KORZYŚCI
1. Wdrożenie różnorodności w miejscu pracy, zwiększająca innowacyjność
2. Ośrodki szkoleniowe mogą mieć szerszy zasięg i obejmować wiele grup
docelowych
3. Lepsza integracja społeczna
4. Ośrodki szkoleniowe mogą pracować zdalnie, bez kontaktu
bezpośredniego/fizycznego z grupami docelowymi
5. Redukcja długiego okresu szkolenia, infrastruktury, materiałów piśmiennych,
kosztów podróży itp.
6. Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników i osób uczących się

RAMY PRAWNE

DP16: UCZCIWE I
PRZEJRZYSTE CENNIKI
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

W organizacji Formethic (Francja) całkowita cena kursu szkoleniowego jest

"Uczestnicy szkoleń muszą

obliczana poprzez dodanie kosztów związanych z każdym etapem szkolenia.

dokładnie wiedzieć, za co

Formethic w przejrzysty sposób informuje swoich klientów o cenie. Ta jawność

i dlaczego płacą” –

pozwala na waloryzację każdego działania szkoleniowego. Jest ona

Veselina Dyakova,

wykorzystywana jako narzędzie dialogu i przyczynia się do budowania

Centrum Szkoleniowe

zaufania. Klienci muszą wiedzieć, za co płacą i jak wytworzona wartość jest

Delta Textile (Bułgaria)

dzielona między różnych interesariuszy.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Atrakcyjna forma

- Przed rejestracją informuj o cenach szkoleń, programów szkoleniowych na
komunikowania o uczciwej
wszystkich platformach
i przejrzystej cenie
- Odrzuć porozumienia cenowe z konkurencją
- Monitoruj i porównuj ceny podobnych usług na rynku
(patrz poniżej)
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- Oferuj bezpłatne wsparcie w ramach Creative Commons (CC) tak często, jak
to możliwe
- Powołaj komisję etyczną składającą się z ważnych interesariuszy (fundatorzy,
klienci, pracodawcy itp.), którzy uczestniczą w ustalaniu ceny
- Prowadź dialog z pracownikami, trenerami i podwykonawcami tak, aby
wynagrodzenie pozwalało im nie tylko dobrze wykonywać swoją pracę, ale
także rozwijać swoje umiejętności i odpowiednio dostosuj ceny (zasady
sprawiedliwego handlu)
SKUTKI I KORZYŚCI
Efekt spirali w edukacji dorosłych:
1. klient (zbiorowy, firma, indywidualny) kupuje kursy po uczciwej cenie
określonej przez trenerów
2. uczący się i zleceniodawcy nawiązują partnerskie relacje z organizacjami
szkoleniowymi
3. trenerzy otrzymują wynagrodzenie, które pozwala im żyć i inwestować
4. ośrodki szkoleniowe inwestują w jakość usług i rekrutację
5. osoby uczące się, poszukujące pracy, pracownicy lub osoby fizyczne widzą
wzrost swoich umiejętności, a sponsorzy i firmy mogą zapłacić uczciwą cenę
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- Stwórz uczciwy cennik, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty szkolenia
i interesariuszy
- Uwzględnij inwestycje długoterminowe w cenach
- Przekazuj fundatorom informacje o strukturze kosztów (procedura obliczania
ceny usługi)
- Okresowo przeglądaj ceny usług podwykonawców

43% ceny
sprzedaży trafia
do nauczyciela!
RAMY PRAWNE
OECD : TALIS –
Międzynarodowe badanie
OECD dotyczące
nauczania i uczenia się
http://www.oecd.org/educa
tion/talis/
WBCSD

DP17: OCENA SATYSFAKCJI
UCZNIÓW
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

ACMON VET jest jednym z najbardziej aktywnych Centrów Kształcenia

"To przydatne narzędzie

Zawodowego w Grecji, założonym w 1995 roku z siedzibą w Atenach. Jej

online ułatwiające wymianę

doświadczenie w zakresie szkoleń i edukacji pokazało, że ocena zadowolenia

pomysłów i dostęp do

ucznia ma podstawowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb użytkowników.

trenerów" - uczestnik

Stworzyli internetowe forum dyskusyjne dla uczących się, na którym podczas

szkolenia "Umiejętności

szkolenia wymieniają się opiniami i informacjami na temat szkoleń. Dzięki temu

ICT w hotelarstwie"

kierownictwo VET otrzymuje bezpośrednią informację zwrotną, a działania

(Grecja)

naprawcze mogą być podjęte natychmiast.
POMYSŁY NA DZIAŁANIE

PORADY I WSKAZÓWKI
- Utrzymuj stały kontakt

- Utwórz forum dyskusyjne z pytaniami i odpowiedziami

i wyjaśniaj, w jaki sposób
informacje zwrotne od

- Przeprowadź ankiety w dwóch fazach:
1) ankieta poszkoleniowa na zakończenie szkolenia
2) ankiety kontrolne 1 lub 2 miesiące po zakończeniu szkolenia

osoby uczącej się

- Zaplanuj stosowanie ciągłego monitoringu satysfakcji, zarówno na podstawie
forum dyskusyjnego, w trakcie trwania kursu, jak i interpretacji ankiet na
zakończenie kursu
- Niezwłocznie reaguj na informacje zwrotne i podejmuj działania naprawcze.
Następnie, podczas kolejnej tury szkolenia, wielokrotnie monitoruj zmiany
w poziomie satysfakcji.
- Opracuj procesy w centrum szkoleniowym w celu aktualizacji procedur,
programów nauczania itp. zgodnie z informacjami zwrotnymi od uczniów
- Udostępniaj wyniki oceny satysfakcji przyszłym uczniom

- Wykorzystaj informacje

SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

poprawiły usługi
szkoleniowe organizacji

zwrotne do poprawy
programu edukacyjnego,
oceny wyników programu
szkoleniowego
i doskonalenia trenerów

1. Wgląd w trudności, z jakimi zmagają się uczący się podczas szkolenia
Polityka prywatności
2. Możliwość zadawania pytań i odpowiedzi zarówno między uczestnikami, jak
i między trenerem a uczestnikami
3. Ułatwienie nawiązywania relacji
4. Umożliwienie natychmiastowego doskonalenia metod nauczania, również
w trakcie opracowywania kursów szkoleniowych
5. Badania satysfakcji pozwalają monitorować zadowolenie – po zakończeniu
kursu i ponownie 1 lub 2 miesiące później, aby uczestnik miał możliwość
zastosowania umiejętności nabytych podczas szkolenia

DP18: EDUKACJA NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Fundacja Arena i Świat (Polska) organizuje systematycznie treningi nordic

"Korzystajmy z CSR tak
często, jak z GPS. Oba

walking w lesie. To owocne połączenie: ruchu, świeżego powietrza, natury i
aspektów społecznych, ale także nauki. To inspiracja do przeprowadzania zajęć
wśród natury, w parku lub w przestrzeni miejskiej. Spacery stymulują
nieformalne rozmowy i integrację. Dodatkową korzyścią jest polepszanie
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podnoszenie znaczenia natury w
utrzymaniu równowagi w życiu.

wskazują właściwą drogę
i kierunek. Ludzie nie zdają
sobie sprawy, że CSR to
jedyna droga do stworzenia
lepszego świata” – Marta
Grześko-Nyczka, (Polska)

PORADY I WSKAZÓWKI
- Zmieniaj zachowania
- Używaj obrazów i piktogramów do rozpowszechniania idei zrównoważonego poprzez stosowanie
bodźców sugestywnych
rozwoju
i pośrednich (nudge)
- Promuj ważne wydarzenia (dzień praw kobiet, dzień Ziemi itp.)
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

- Angażuj uczestników szkoleń we wspólne działania z interesariuszami
(organizacje pozarządowa, gminy)
- Twórz wspólne warsztaty dotyczące zagadnień CSR, aby zdekonstruować
fałszywe wyobrażenia i skonsolidować dobre pomysły
- Twórz kursy we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi zaangażowanymi w zrównoważony rozwój

- Zastanów się nad
metodami wywierającymi
najmniejszy wpływ
- Mówienie jest dobre, ale
działanie i bycie wzorem
jest lepsze

- Uwzględnij cele zrównoważonego rozwoju w kursach
- Twórz szkolenia w zakresie analizy zagrożeń, szans i skutków ekonomicznych,
środowiskowych, społecznych
- Wdrażaj podejście CSR w szkoleniach długoterminowych – wyjaśnij
uczestnikom jego zasady, aby mogli zrozumieć to pojęcie

- Gry, debaty i warsztaty to
innowacyjne sposoby
przekazywania wiedzy
i pobudzania
zaangażowania

SKUTKI I KORZYŚCI

RAMY PRAWNE

1. Zwiększenie świadomości nt. SDG (Cele Zrównoważonego Rozwoju)
2. Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wewnętrzną motywację
3. Społeczeństwa muszą być budowane na odporności i odpowiedzialności

SDG 2030

DOBRE PRAKTYKI
ODNOSZĄCE SIĘ DO
PARTNERÓW

47

DP19: LOKALNA
GOSPODARKA I DOSTAWY
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Ośrodek Szkoleniowy Ragina (Bułgaria) utworzył lokalną nieformalną grupę

"Firmy nie mogą odnieść

podmiotów gospodarczych, które mają takie same zainteresowania w zakresie

sukcesu, gdy

CSR. Jej główną ideą jest wspieranie lokalnej gospodarki poprzez współpracę

społeczeństwo wokół

grupy ze społecznością lokalną. Grupa dobrowolnie uczestniczy i wnosi wkład

nich upada”

w lokalne wydarzenia i projekty oraz opracowała jednodniowe szkolenie

– Linda Veinberga i Esin

z zakresu CSR dla łańcuchów dostaw, które jest bezpłatne dla lokalnych firm.

Duran (Szwecja)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Poszukaj potencjału
swojej lokalnej
społeczności (dostawców,
partnerów, organizacji
pozarządowych)

- Zwiększanie świadomości na temat zrównoważonego życia w swoich kursach
(moduły CSR, adaptacja lekcji, itp.)
- Bycie przykładem w swojej lokalnej społeczności jako lojalny pracodawca
- Określenie celów CSR dla działu zakupów (oszczędność papieru, energii
elektrycznej, e-dokumenty itp.)
- Odmawianie prezentów, bezpłatnych usług itp. od dostawców podczas
procesu wyboru dostawcy

- Ustal pisemne
wymagania wobec
dostawców
i monitoruj ich działania
w zakresie CSR –
- Korzystanie z usług lokalnych dostawców/partnerów w celu wspierania
współpraca w kwestiach
i rozwoju lokalnej gospodarki
CSR pomiędzy członkami
- Stosowanie uczciwego procesu wyboru dostawców
lokalnego łańcucha
- Współpraca z lokalną społecznością w celu stworzenia działań Pro Bono
dostaw jest kluczowym
- Wdrożenie procesów, które wspierają dostawców w zakresie zrównoważonego czynnikiem sukcesu
rozwoju lokalnego
- Organizowanie bezpłatnych publicznych seminariów, konferencji na temat
- Zainicjuj rozwój sieci
CSR i gospodarki lokalnej/zrównoważonego rozwoju
lokalnej gospodarki
- Rozwijanie zarządzania zielonym, lokalnym łańcuchem dostaw w swojej
i zaangażuj interesariuszy
organizacji
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Lepsza rozpoznawalność marki w społeczności lokalnej i pozytywna
reputacja firmy
2. Korzyści ekonomiczne poprzez redukcję kosztów, zwiększenie wydajności
i zysków
3. Oszczędność kosztów operacyjnych i lepsze wyniki finansowe
4. Przypisanie niższego „śladu węglowego” do swoich sesji treningowych
5. Osiągnięcie zrównoważonego wzrostu w oparciu o dobrą współpracę
z lokalnymi podmiotami
6. Wspieranie zrównoważonej gospodarki w celu ustabilizowania dochodów
i promowania rozwoju lokalnego

LEGAL FRAMEWORK
- Cele Zrównoważonego
Rozwoju (SDG) numer 17
- ISO 26000 rozdz. 6.8
Zaangażowanie i rozwój
społeczności
- Wytyczne OECD
dotyczące należytej
staranności

DP20: POZYTYWNY
WPŁYW SPOŁECZNY
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Szkoła językowa Sky prowadzi pozalekcyjne zajęcia w szkołach publicznych.

"Co roku organizujemy

Wyposażają sale do w pełni interaktywnej nauki i oferują szkolenia dla
nauczycieli w szkołach, aby mogli korzystać z tego sprzętu podczas
regularnych zajęć. Zapewnia to lepsze możliwości uczenia się dla dzieci,
w pełni interaktywnym środowisku, podnosi kwalifikacje zawodowe nauczycieli

FORMETYCZNY dzień,
podczas którego
wymieniamy się dobrymi
praktykami, know-how,
umiejętnościami… za

w szkołach i wzmacnia współpracę na rzecz lepszej edukacji w społeczności

darmo!” –

lokalnej.

Muriel Merienne (Francja)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
Zorganizuj dni "Make a

- Przestrzegaj wszystkich wymogów i zobowiązań prawnych UE w zakresie
ochrony środowiska
- Bierz udział w projektach społecznych z organizacjami pozarządowymi
- Zapewnij płatny czas wolny na obowiązki obywatelskie i publiczne, zorganizuj
wolontariat dla uczniów i nauczycieli
- Nawiąż współpracę ze stowarzyszeniami i przekaż im materiały, który nie są już
używane

difference" (Dokonaj
zmiany) i zaangażuj
interesariuszy z Twojej
społeczności:
- zostań wolontariuszem
w swojej społeczności, aby

- Zachęcaj do wyboru zdrowej i zrównoważonej żywności dla pracowników,
studentów i społeczeństwa
- Zadbaj o to, aby Twoi pracownicy rozumieli zasady zrównoważonego rozwoju
i zrównoważonego życia
- Wspieraj zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia w społecznościach
lokalnych poprzez nauczanie, uczenie się i zaangażowanie społeczne
- Wdrażaj działania CSR, aby zachęcić grupy w niekorzystnej sytuacji do rozwoju
społecznego

mieć wpływ na
społeczeństwo/środowisko
- Zostań mentorem
i pomagaj młodzieży
w zdobywaniu nowych
umiejętności
- przeprowadź szkolenie

- Inicjuj współpracę z interesariuszami na rzecz rozwoju strategicznego społeczności z zakresu CSR w lokalnej
w obszarach zdrowia, edukacji, rozwoju społeczności i środowiska
społeczności
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Większa satysfakcja i lojalność klientów
2. Lepszy wizerunek i reputacja firmy
3. Łatwiejszy proces rekrutacji lub utrzymania pracowników
4. Niektóre władze lokalne wolą udzielać zamówień firmom z historią
zaangażowania społecznego
5. Wzmocnienie więzi między różnymi organizacjami lokalnymi

RAMY PRAWNE

DOBRE PRAKTYKI
ODNOSZĄCE SIĘ DO
ŚRODOWISKA
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DP21: PROMOCJA PRAKTYK
PROŚRODOWISKOWYCH
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Fundacja dla Edukacji Ekologicznej w Krakowie daje możliwość ubiegania się o

"Poszukiwanie ekoinspiracji

certyfikat Zielone Biuro. Jego uzyskanie wiąże się z wymogiem spełnienia

i certyfikacji pomaga

kryteriów standardu ekologicznego, podzielonego na dwie grupy. Kryteria

organizacjom rozwijać

techniczne: do tej grupy możemy zaliczyć zarządzanie zużyciem wody, energii

i promować praktyki

elektrycznej, możliwości segregacji odpadów. Druga grupa kryteriów dotyczy

prośrodowiskowe”

edukacji ekologicznej pracowników, dostawców, klientów, a także tworzenia

– Marta Grześko-Nyczka

przyjaznego środowiska pracy.

(Polska)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI

- Organizuj szkolenia promujące świadomość ekologiczną i strategie bardziej
zrównoważonego rozwoju
- Edukuj trenerów i pracowników z dobrych praktyk w obszarze środowiska
- Stosuj standard "Zielonego Biura" i promuj ekologiczne praktyki w swoim
centrum szkoleniowym, aby inspirować i być przykładem
- Upubliczniaj swoje praktyki proekologiczne w mediach społecznościowych

- Promuj dobre praktyki
i rozwiązania za pomocą
zdjęć, komiksów,
rysunków, aby
przyciągnąć uwagę.
Ilustruj krótkie wiadomości

i umieszczaj je
- Zmniejsz emisje gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie strategii środowiskowych,
w widocznych miejscach,
takich jak promowanie transportu publicznego i współużytkowania samochodów
aby zainspirować uczniów,
- Zachęcaj i wspieraj uczniów w organizowaniu odpowiedzialnego transportu
pracowników i gości
ośrodka szkoleniowego do
- Mierz wskaźniki środowiskowe i publikuj wyniki, aby regularnie inspirować nowe
zrównoważonych
przedsiębiorstwa do wspierania polityki klimatycznej, w szczególności w zakresie
zachowań i nawyków
odnawialnych źródeł energii, żywności lokalnej, minimalizacji w miejscu pracy
- Zachęcaj przedsiębiorstwa z lokalnej społeczności do współpracy, promowania idei
Zielonego Centrum Szkoleniowego i standardów zarządzania środowiskowego
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Budowanie wizerunku firmy i zaufania klientów
2. Lepsza rozpoznawalność marki oraz skojarzenie z postępem i naturą
3. Podniesienie świadomości (wśród uczestników i trenerów, ale także
szerszych grup) w zakresie kwestii środowiskowych
4. Wpływ na zmiany prośrodowiskowe w sektorze szkoleniowym
5. Obniżenie kosztów ekonomicznych/społecznych/środowiskowych dzięki
praktykom ekologicznym, zapobieganie zanieczyszczeniom i redukcja emisji
gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnych zmian klimatycznych
6. Ochrona środowiska dla przyszłych pokoleń

RAMY PRAWNE
EMAS
ISO 14001
SDG12
trade.gov

DP22: REDUKCJA
ODPADÓW I RECYKLING
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Fundacja Arena i Świat działa w sposób minimalistyczny, opierając się na

"Idealnie jest nie używać

analizie realnych potrzeb i dokonywaniu niezbędnych wydatków. Dobrą praktyką jednorazowych naczyń
jest kupowanie rzeczy wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych i szukanie

i zbędnych gadżetów.

takich, które mogą być ponownie wykorzystane. Innym działaniem jest

Małe rzeczy generują dużo

konserwacja i naprawa sprzętów, by ograniczyć marnotrawstwo. Pomocną

odpadów” – Tetyana Didur

praktyką jest także pożyczanie, wynajmowanie lub dzielenie się materiałami,

(Polska)

które są rzadko używane, np. nagłośnienie czy namioty na zajęcia w plenerze.
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Szukaj nowych

- Sortowanie materiałów do recyklingu: papier, plastik, szkło, elektronika i metal

produktów lub technologii,
które zmniejszają ilość

- Minimalizacja odpadów:
- redukcja produktów jednorazowych (butelki, kubki i torby na zakupy)
- drukuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne, używaj papieru z recyklingu lub w jak
największym stopniu dematerializuj oraz ustaw drukarkę na druk dwustronny
- korzystaj z materiałów biurowych i edukacyjnych wykonanych wyłącznie
z materiałów naturalnych i nadających się do recyklingu
- kupuj mądrze i minimalizuj niepotrzebne gadżety i produkty

odpadów
- Bądź otwarty na
rozwiązania, które
wymagają nowych
procedur, ale przynoszą
wiele korzyści

społecznych/
- Zastosuj zarządzanie środowiskowe:
ekonomicznych/
- stosuj gospodarkę odpadami (zasada 6xR – refuse, reduce, reuse, repair, recycle,
środowiskowych
rot)
- identyfikuj i mierz wskaźniki marnotrawstwa oraz informuj o postępach

SKUTK I KORZYŚCI
1. Kreowanie wizerunku firmy i lojalności klientów
2. Lepsza rozpoznawalność marki
3. Podniesienie świadomości uczestników szkoleń i trenerów w zakresie
gospodarki odpadami
4. Zmniejszenie ilości odpadów, które będą musiały być poddawane
recyklingowi lub trafiać na składowiska i do spalarni
5. Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, ziemi, wody
6. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
7. Ochrona środowiska dla przyszłych pokoleń

RAMY PRAWNE
EMAS
ISO 14001
SDG12

DOBRE PRAKTYKI
ODNOSZĄCE SIĘ DO
ZARZĄDZANIA
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DP23: PRAWORZĄDNOŚĆ
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

W FORMETHIC monitorujemy publikację nowych ustaw, uchwał i zarządzeń

"Budowanie zaufania

czytając biuletyny i uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez

klientów do organizacji

instytucje, a także jesteśmy proaktywni poprzez udział w pracach

odbywa się poprzez

organizowanych przez partnerów społecznych, związki, wspólnoty

przestrzeganie przepisów

i przedstawicieli państwa. Spotkania te pozwalają poznać przyszłe kierunki

i regulacji prawnych” –

w zakresie CSR i regulacji.

Mitko Manolov (Bułgaria)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI

- Napisz i upublicznij wewnętrzny regulamin ośrodka szkoleniowego
- Poinformuj o wewnętrznym regulaminie szkolenia i poproś uczestników
o podpisanie go
- Wykaż wszystkich swoich pracowników i podwykonawców

Przestrzeganie prawa
powinno być zdefiniowane
na trzech poziomach:
- poziom makro: ustawy,
uchwały (finansowanie,

- Zasubskrybuj oficjalne źródło informacji prawnych, aby otrzymywać te, które
Cię dotyczą
- Rozpowszechniaj nowe regulacje wśród interesariuszy, aby wdrożyli działania
mające na celu dostosowanie się do nich
- Respektuj prawa człowieka wobec pracowników sezonowych i tymczasowych
lub podwykonawców, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników stałych

cele, strategia, itp.)
- poziom mezo: obowiązki
usługodawców do
wypełniania (deklaracja
działalności, obowiązki
księgowe itd.)

- poziom mikro: uczestnicy
- Stwórz plan zarządzania ryzykiem prawnym (procedury, monitorowanie, audyt)
szkoleń (przestrzeganie
- Przewiduj zmiany prawne działając w grupach, które mają na nie wpływ
przepisów wewnętrznych
itd.).
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Redukcja ryzyka prawnego i unikanie procesów sądowych
2. Postrzeganie jako uczciwego ośrodka szkoleniowego (możliwość zdobycia
kontraktów z instytucjami publicznymi)
3. Poprawa wizerunku i reputacji ośrodka szkoleniowego w społeczności

RAMY PRAWNE
Dyrektywy
i rozporządzenia
europejskie oraz przepisy
krajowe

DP24: ETYCZNE PODEJMOWANIE
DECYZJI
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Rada Rozwoju powinna monitorować wyniki jakościowe placówki oraz

"Ugruntowana kultura etyki

podejmować decyzje dotyczące polityki jakości i działań na rzecz ciągłego

zawodowej dzięki

doskonalenia. W Formethic, Rada Rozwoju jest również odpowiedzialna za

szkoleniom sprzed lat” –

monitorowanie kwestii etycznych. Nieprawidłowości, takie jak konflikt interesów

Laurence Nottelet, AFPA

lub podejrzenia o korupcję, są rozpatrywane przez Radę Rozwoju za miniony

(Francja)

okres lub w przypadku wystąpienia problemu, którym należy się zająć.

POMYSŁY NA DZIAŁANIA
- Opracowanie karty odpowiedzialnego postępowania, podpisanej przez
wszystkie zainteresowane strony
- Szkolenie pracowników, trenerów i uczestników szkoleń w zakresie
identyfikowania różnych poziomów korupcji i dobrych praktyk etycznych
- Przechowywanie notatek na wypadek wystąpienia sprzeczności między
trenerem a uczestnikami szkolenia, w celu zapewnienia przejrzystości
- Zapewnij niezależność komisji egzaminacyjnych

PORADY I WSKAZÓWKI
- Dostosuj zachowanie,
aby odzwierciedlało
wartości etyczne
- Przekazuj wartości
etyczne
- Wzmocnij etyczne

- W razie potrzeby zorganizowanie wsparcia dla dostawcy w zakresie oceny jego
podejścia do CSR
- Monitoruj i kontroluj partnerów podwykonawczych
- Zdefiniuj i zastosuj kryteria CSR przy wyborze dostawcy
- Przeprowadź mapowanie ryzyka w zakresie zagrożeń etycznych, zaangażuj
pracowników

przywództwo
- Monitoruj informacje
zwrotne i bądź uważny
- Autorefleksja nad etyką
własnego zachowania

- Utwórz komisję ds. etyki, składającą się osób znanych z uczciwości
- Powołaj radę ds. doskonalenia lub komitet monitorujący szkolenia
- Zaangażuj pracowników w podejmowanie decyzji w duchu wspólnego zarządzania
- Stwórz system zgłaszania nadużyć lub złych praktyk w sprawach dotyczących
konfliktu interesów
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Równe traktowanie (egzaminy, narzędzia szkoleniowe, umiejętności) wobec
wszystkich uczestników
2. Równe traktowanie (wynagrodzenie, awans, benefity) wobec wszystkich
trenerów
3. Sprawiedliwe traktowanie zamówień publicznych i prywatnych
4. Zaufanie interesariuszy centrum szkoleniowego
5. Kształtowanie wizerunku wiarygodności
6. Zwiększenie możliwości biznesowych

RAMY PRAWNE
Przyszła dyrektywa
europejska w sprawie
obowiązku zachowania
czujności.
(https://www.europarl.euro
pa.eu/doceo/document/TA9-2021-0073_EN.html)
Na przykład: Prawo we
Francji
ISO 26000

DP25: WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Institut Supérieur Vidal (Francja) zaznacza we wszystkich umowach ze swoimi

"W kulturze kopiuj-wklej

pracownikami i podwykonawcami: "Posiadasz prawo własności intelektualnej

tracimy świadomość

i/lub artystycznej w odniesieniu do treści szkolenia. Zobowiązujemy się nie

istnienia własności

powielać ani nie rozpowszechniać tych treści bez Państwa zgody".

intelektualnej
i przestrzegania prawa” –
Patryk Sekulski (Polska)

PORADY I WSKAZÓWKI
- Spraw, by własność
- Stwórz statut promujący poszanowanie własności intelektualnej trenerów intelektualna stała się
zewnętrznych
elementem kultury ośrodka
- Uwzględniaj prawa własności intelektualnej w umowach z nauczycielami
szkoleniowego, jego
- Wprowadź zakaz plagiatu (wobec nauczycieli i uczniów)
pracowników itp.
- Jeśli korzystasz z
- Zarejestruj prawa autorskie do szkoleń, aby chronić własność intelektualną
materiałów na licencji CC,
nauczycieli
musisz przestrzegać
- Dodaj prawa autorskie na każdym elemencie szkolenia: ilustracji, schemacie,
warunków licencji. Jednym
definicjach, filmie, grze itp. (nawet w przypadku wykorzystania treści
z warunków wszystkich
internetowych należy podać źródło i autora)
licencji CC jest uznanie
- Podnieś świadomość pracowników w zakresie własności intelektualnej
autorstwa. Na przykład,
i opracuj specjalny program szkoleniowy dla nauczycieli i całego personelu
podaj tytuł, autora (z
- Skonfiguruj system przeciwdziałania cyberatakom, które mogą naruszać
linkiem do jego strony
własność intelektualną trenerów
profilowej), źródło (z
- Otwarty dostęp do wiedzy poprzez zachęcanie do przekazywania materiałów
linkiem do oryginalnego
na platformę Creative Commons (CC) i respektowanie zasad Creative Commons materiału) i odniesienie do
- Poproś nauczycieli o zadeklarowanie liczby kopii materiałów, które wykonują
licencji (z linkiem do
i rozpowszechniają rocznie
licencyji)
SKUTKI I KORZYŚCI
RAMY PRAWNE
1. Przestępstwo karane z mocy prawa: postępowanie karne, zakaz Karta Praw Podstawowych
prowadzenia działalności związanej z przestępstwem, grzywny, więzienie,
Unii Europejskiej
publikacja wyroku
https://creativecommons.or
2. Etyka i reputacja
3. Wzmocnienie zaufania podwykonawców i interesariuszy
g/use-remix/
4. Zwiększenie uznania dla trenerów i zapewnienie im możliwości utrzymania
Francuski Kodeks
się z wykonywanego zawodu i ich pracy
Własności Intelektualnej
5. Podawanie źródeł i autorów ma na celu uwiarygodnienie treści
6. Odrzuć standaryzację sposobu myślenia i zmuś studentów do rozwijania będący dokumentem
własnego krytycznego myślenia
prawa francuskiego
7. Stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy poprzez sięganie do innych źródeł
POMYSŁY NA DZIAŁANIA

DP26: SESJE SZKOLENIOWE:
JAKOŚĆ - EFEKTYWNOŚĆ - SKUTECZNOŚĆ
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

CYTAT

Z doświadczeń ACMON w zakresie szkoleń i edukacji wynika, że jakość i efekty "Ocena wpływu
i skuteczności szkolenia
sesji szkoleniowych muszą być dokładnie oceniane. Organizacja ocenia kursy
ma fundamentalne
szkoleniowe w odniesieniu do swoich priorytetów i ocenia rezultaty szkolenia
dla uczestników. Przeprowadzane są również ankiety i wywiady w celu
sprawdzenia, czy uczestnicy wykorzystali zdobyte umiejętności zawodowe
w swoim środowisku pracy.

znaczenie w zaspokajaniu
potrzeb użytkownika
i rozwijaniu organizacji
zgodnie z jej priorytetami
strategicznymi” – Zespół
ACMON VET (Grecja)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Śledź postępy
- Zbieraj dane jako punkt odniesienia i określ umiejętności, które należy w zatrudnieniu uczestników,
monitoruj zmiany po
rozwinąć
- Zbieraj dane po szkoleniu poprzez sprawozdania, grupy fokusowe, opiekunów szkoleniu. Okres do 6
- Zorganizuj sesję wymiany uwag z poprzednimi uczestnikami szkolenia, aby miesięcy jest wystarczający,
sprawdzić, czy zastosowali oni metody i zastosowali się do zaleceń
aby umożliwić uczestnikom
zastosowanie ich nowych
umiejętności.
- Określ, czy cele szkolenia zostały osiągnięte i powiąż je ze zamianami wśród
- Bądź wytrwały, cierpliwie
uczestników
zdobywaj informacje
- Stosuj wartości, którymi kierują się interesariusze i buduj wizerunek jakości
zwrotne
wśród uczących się i społeczności lokalnej
- Upewnij się, że
- Zbieraj skargi i odnotowuj trudności napotkane podczas szkoleń oraz
pracownicy rozumieją
rozwiązuj wykryte nieprawidłowości
zasadę ciągłego
doskonalenia
- Zoptymalizuj wszystkie zasoby, aby zmaksymalizować jakość i zadowolenie
- Przeszkol trenerów
bez zbędnych kompromisów
w zakresie
przeprowadzania oceny
RAMY PRAWNE
SKUTKI I KORZYŚCI
1. Prowadzenie efektywnych szkoleń organizacyjnych w oparciu o priorytety ISO 9001
strategiczne
2. Zaspokojenie potrzeb odbiorców finalnych.
3. Wybór najlepszych kursów szkoleniowych, metod i materiałów
dydaktycznych
4. Proces ciągłego doskonalenia usług
5. Zdobycie pozytywnej reputacji i lojalnych klientów
6. Zdobywanie rynków zbytu

DP27: DZIAŁANIA DOSKONALĄCE
PROGRAMY SZKOLENIOWE
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
W SIRED, organizacji pozarządowej pracującej z grupami defaworyzowanymi
w kierunku integracji społecznej i budowania potencjału, stwierdzono, że
elastyczność i zdolność adaptacji są kluczowe dla procesu ulepszania oferty
programów szkoleniowych. Chociaż większość oferowanych kursów może być
prowadzona w formie e-learningu, często najlepiej sprawdza się połączenie
e-learningu z nauczaniem bezpośrednim lub nauczaniem prowadzonym przez
mentora (np. webinaria, telekonferencje). SIRED wykorzystuje platformę, która
pozwala na rozwój takich form szkolenia i zmiany w projekcie w trakcie trwania
kursu. Pozwala to na łączenie metod szkoleniowych, zgodnie z informacjami
zwrotnymi od uczestników, w miarę rozwoju kursu.

CYTAT
"Kierownictwo jest
odpowiedzialne za
opracowanie procesu
ciągłego doskonalenia
w oparciu o informacje
zwrotne od uczestników
oraz za wprowadzenie
rzeczywistych zmian we
współpracy z personelem.”
– Dyrektor SIRED (Grecja)

POMYSŁY NA DZIAŁANIA

PORADY I WSKAZÓWKI
- Pokonaj strach przed

- Monitoruj informacje zwrotne
- Zbadaj braki w zakresie umiejętności przed i po szkoleniu
- Wyznacz jasne cele rozwojowe

- Rejestruj wszystkie nieprawidłowości i skargi od interesariuszy, celem
przygotowania planu działań naprawczych
- Dopilnuj, aby pracownicy i trenerzy podpisali deklarację jakości

porażką
- Doceniaj wysiłki
podejmowane na rzecz
doskonalenia
- Oceniaj wyniki, a nie
osoby
- Upewnij się, że system

- Projektuj udoskonalone programy szkoleniowe zgodnie z informacjami
zwrotnymi od uczestników i misją organizacji
- Oceniaj zmiany, monitoruj wpływ i nagradzaj postępy, aby wypracować
powtarzalny wzorzec
- Projektuj programy szkoleniowe w formie ścieżek kształcenia
- Zdefiniuj i wdróż proces projektowania szkoleń oraz monitoruj wskaźniki

SKUTKI I KORZYŚCI
1. Wyeliminowanie powtarzających się rozpoznanych problemów
2. Zaspokajanie potrzeb uczących się
3. Zwiększona satysfakcja uczących się
4. Podniesienie jakości usług
5. Poprawa reputacji ośrodka szkoleniowego
6. Zwiększona liczba klientów i wzmocnione partnerstwa

oceniania jest sprawiedliwy
i jasny

RAMY PRAWNE
ISO 9001

CZĘŚĆ 5:
ZAŁĄCZNIKI
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SŁOWNICZEK
Ten słownik wyjaśnia charakterystyczne słowa, które nie są wyszczególnione w repozytorium.
Dyskryminacja
Niesprawiedliwe traktowanie ludzi, oparte na różnych kryteriach (na przykład: wiek,
pochodzenie etniczne, religia, płeć, stan zdrowia, standard życia itp.) mające dotkliwe
konsekwencje zarówno na poziomie jednostki, jak i społecznym.
Edukacja zindywidualizowana
Edukacja spersonalizowana to podejście pedagogiczne oparte na specyficznych potrzebach
uczniów. Jego celem jest dostosowanie doświadczenia edukacyjnego do specyficznych
umiejętności i postaw uczniów.
Etyczne podejmowanie decyzji
Podjęcie decyzji etycznej polega na ocenie sytuacji/dylematu, zbadaniu alternatyw,
przeanalizowaniu skutków różnych alternatyw i w końcu na świadomym podjęciu etycznej
decyzji
Inkluzywne środowisko pracy
Miejsce pracy, które jest przyjazne dla każdego pracownika, akceptuje i docenia różnice
między nimi.
Inwestycje społeczne
Inwestycje społeczne to wykorzystanie inwestycji kapitałowych w celu stworzenia
pozytywnego wpływu społecznego.
W razie potrzeby, pozytywny wpływ społeczny odnosi się do wpływu działalności firmy na
społeczeństwo. Obejmuje to poprawę sytuacji społeczności, zmniejszenie ubóstwa i ochronę
środowiska.
Kształcenie ustawiczne
Uczenie się przez całe życie to ciągłe dążenie do rozwoju wiedzy i umiejętności jako proces
trwający całe życie.
Odpowiedzialne zakupy
Odpowiedzialne zakupy łączą w sobie wymagania, specyfikacje i kryteria w celu
zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i człowieka oraz zmaksymalizowania
pozytywnego. W ośrodkach szkoleniowych odnosi się to nie tylko do materiałów i środków
eksploatacyjnych, ale także do podwykonawców.
Podejście oparte na cyklu życia
Podejście oparte na cyklu życia może nam pomóc w dokonywaniu wyborów. Oznacza ono,
że każdy w całym łańcuchu działań szkoleniowych, od kołyski po grób, ma odpowiedzialność
i rolę do odegrania, biorąc pod uwagę wszystkie istotne skutki dla gospodarki, środowiska i
społeczeństwa (na podstawie Inicjatywy Cyklu Życia).
Społeczna odpowiedzialność
Odpowiedzialność społeczna jest etycznym obowiązkiem, który wymaga od każdej jednostki
pracy i współpracy z innymi dla dobra społeczeństwa. Zapewnia ona równowagę między
wzrostem gospodarczym, rozwojem człowieka i ochroną środowiska, pomagając utrzymać
równowagę w tych trzech sferach.
System integrujący CSR
Zintegrowany system zarządzania CSR umożliwia zastosowanie zasady ciągłego
doskonalenia w odniesieniu do wszystkich procesów zachodzących w centrum
szkoleniowym. Ryzyka CSR są analizowane dla każdego działania, wyniki są oceniane,
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informacje zwrotne są rejestrowane, a wskaźniki mierzą wydajność.
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System odpowiedzialnej komunikacji
System odpowiedzialnej komunikacji to zestaw narzędzi służących do monitorowania, czy
komunikaty przekazywane odbiorcom są dostępne, przejrzyste, weryfikowalne,
niewprowadzające w błąd itp. Pomaga uniknąć ryzyka tzw. greenwashingu.
Ślad środowiskowy
Ślad środowiskowy to miara ilościowa pokazująca presję działalności człowieka na przyrodę.
To podejście polega na pomiarze oddziaływania na zasoby planety Ziemi za pomocą różnych
wskaźników. Jest on wykorzystywany jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w
zakresie zrównoważonego rozwoju.
Twarde umiejętności
„Umiejętności techniczne”/know-how, które są nabywane poprzez uczenie się przez całe życie
lub nabywane i doskonalone poprzez doświadczenie zawodowe.
Uczciwe praktyki
Uczciwe praktyki to termin prawny, który odnosi się do rozsądnego i etycznego postępowania
w biznesie. Uczciwa praktyka to coś, co jest zarówno legalne, jak i etyczne. Jest to sposób, w
jaki firmy mogą promować i rozwijać swoją działalność, nie zachowując się nieuczciwie lub
nieetycznie.
Umiejętności miękkie
Odnoszą się do kompetencji behawioralnych, takich jak kreatywność, asertywność,
współpraca, zdolności adaptacyjne, inteligencja emocjonalna itp.
Wiarygodność podejścia CSR
Ogólna jakość treści i zasadność podejścia do CSR w oczach interesariuszy. W celu
uniknięcia ryzyka tzw. greenwashingu (zielone kłamstwo) oraz dla zwiększenia wiarygodności,
twierdzenia dotyczące społecznej odpowiedzialności mogą być weryfikowane przez
zewnętrzne podmioty, a komunikacja powinna umożliwiać interesariuszom uzyskanie
informacji zwrotnej.
Wpływ
Organizacja powinna rozumieć i dostrzegać, w jaki sposób jej decyzje i działania wpływają na
społeczeństwo i interesariuszy. Wpływ ten może być ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.
Wrażliwe grupy
Do grup wrażliwych należą między innymi: osoby niepełnosprawne, migranci, mniejszości
etniczne, bezdomni, byli więźniowie, narkomani, osoby z problemem alkoholowym, izolowane
osoby starsze i dzieci. Grupy te mogą doświadczać bezdomności, bezrobocia, niskiego
poziomu wykształcenia, a w konsekwencji dalszego wykluczenia społecznego.
Wskaźniki CSR
Istnieją wskaźniki wyników dla działań CSR w centrach szkoleniowych. Na przykład: wskaźnik
udziału osób niepełnosprawnych w szkoleniach, wskaźnik redukcji emisji gazów
cieplarnianych, wskaźnik wykorzystania materiałów lub artykułów eksploatacyjnych
pochodzących z recyklingu, wskaźnik jakości warunków pracy dla pracowników itp.
Zarządzanie
System, za pomocą którego organizacja podejmuje i wdraża decyzje w dążeniu do realizacji
swoich celów (źródło ISO 26000:2010).
Zrównoważona konsumpcja
Zrównoważona konsumpcja to praktyka korzystania z zasobów w sposób, który nie szkodzi
środowisku i społeczeństwu. Oznacza to ograniczenie lub zapobieganie powstawania
odpadów, ponowne wykorzystanie materiałów w celu przedłużenia ich trwałości,
poszanowanie zdrowia i praw człowieka itp.
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój to zasada, którą można odnieść do trzech wymiarów: społeczeństwa,
organizacji, członka społeczności lub jednostki. Polega ona na działaniu pozwalającym stawić
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czoła wyzwaniom związanym z rozwojem ludzkości, z poszanowaniem planety i jej
ograniczeń/ granic.
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IDĄC DALEJ
Mamy nadzieję, że to repozytorium dobrych praktyk będzie dla Was inspiracją i wsparciem
dla Waszych ośrodków szkoleniowych we wdrażaniu podejścia CSR.
W ramach projektu stworzyliśmy również dwa inne narzędzia przydatne dla Państwa
rozwoju w zakresie CSR w obszarze edukacji:
1) kurs online składający się z 9 modułów
dotyczących głównych obszarów wynikających
z oceny istotności: e-Learning CSR (e-csr.eu)
Mogą Państwo zapisać się za darmo i szkolić
się zawsze i wszędzie.
2) narzędzie samooceny do analizy poziomu
CSR w Państwa ośrodku szkoleniowym: IO4 zestaw narzędzi do korzystania z wytycznych
CSR - CSR i Etyka w Ośrodkach Szkoleniowych
z korzyścią dla wszystkich (e-csr.eu)
Wypełniając ankietę, mogą Państwo poznać
stan dojrzałości Państwa centrum
szkoleniowego w zakresie wdrażania CSR.

Wszystkie działania związane z projektem można śledzić na naszej stronie internetowej
oraz na Facebooku:

www.e-csr.eu

@CSRinEducation
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KONTAKTY DO PARTNERÓW PROJEKTU
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z partnerami projektu
pod następującymi adresami e-mail:

formethic.europe@gmail.com

c.ceccarelli@euphorianet.it

info@manteifels.lv

fundacja.arena@gmail.com

nicolas@epimorfotiki.gr

coralia.costas@palatulculturii.ro

rita.hatz@gmail.com

galena.robeva@ragina.net
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charlotte@mexpert.se
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"Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągana
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych."

PODZIĘKOWANIA
OD CAŁEGO ZESPOŁU
CSR I ETYKA
W CENTRACH
SZKOLENIOWYCH!

Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-062402
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