
Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Każda organizacja musi w pełni

odpowiadać za swoje

zachowania względem pracowników,

otoczenia, klientów i wszystkich innych,

na których jej działalność

wywiera wpływ.

To właśnie jest

społeczna odpowiedzialność.

Peter Drucker

Zapraszamy

do udziału 
w spotkaniu Klubu 

13 października 2016 r.,

 godz. 10.00 – 13.00,
siedziba Spinko Sp. z o.o.

w Lesznie 
(ul. Okrężna 20)



Partner, czy konkurent?

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój
przedsiębiorczości społecznej zaplanowane zostało 35 mln euro, co jest jedną z największych
wartości w kraju. Jak może się to przełożyć na działalność Twojej firmy?

Jak skutecznie współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi?

Podyskutujemy o nowych perspektywach na współpracę miedzy  firmami
a przedsiębiorstwami społecznymi. 

Dowiemy się jak w praktyce może wyglądać taka współpraca.
O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiedzą:  

- Krystyna Dorsz - Prezeska Diakonijnej Spółki Zatrudnienia Sp. z o.o.
- Marta Szymborska - Kierownik ds. PR i CSR w Raben Sp. z o.o.

Ponadto poznamy działania społecznie odpowiedzialne  Spinko Sp. z o.o. oraz zwiedzimy
siedzibę  firmy.

Podczas spotkania:

Udział w spotkaniu
prosimy potwierdzić  najpóźniej

 do 10 października  mailem:
beata.grzegorzewska@pisop.org.pl  lub

telefonicznie pod nr 65/520 78 86.

Więcej informacji udziela
Beata Grzegorzewska

pod wskazanym mailem
i numerem telefonu.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia  działa od 7 lat. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki metalu 

i krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy pojemników

specjalistycznych i uniwersalnych, realizuje też zlecenia w zakresie szycia odzieży roboczej.  W 2015 r. otrzymało

nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia. Podczas swojej prezentacji

Przedstawicielka Spółki opowie  o swojej współpracy z Volkswagenem.

Raben Sp. z o.o.  jest jednym z liderów rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Najciekawsze fakty 

i liczby zamieszczone w raporcie społecznym Grupy Raben z 2015 r. to m.in.:  3767 przewiezionych charytatywnie palet

w ramach współpracy z Bankami Żywności, 27,05 litrów ON/100 km wyniosło najniższe średnie miesięczne

spalanie, 1500 posadzonych drzew w ramach akcji e-faktura=wyższa kultura, 1184 400 zestawów owocowo-

warzywnych, które każdego dnia otrzymują pracownicy, 94,4% wyniósł stopień segregacji odpadów. Firma otrzymała

6 nagród za działania społecznie odpowiedzialne.  Podczas spotkania Marta Szymborska opowie jakie korzyści może

osiągnąć firma współpracując z przedsiębiorstwem społecznym. 

Spinko Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium, precyzyjnej obróbki

odlewów aluminiowych i żeliwnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Wykonuje również klamki aluminiowe.  Spółka

zatrudnia ponad 550  pracowników. Spinko wspomaga wiele organizacji,  współpracuje również ze szkołami

zawodowymi. O  tym jak firma chce  zwiększać dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii

 podczas spotkania  opowie przedstawiciel Spółki.


