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PROGRAM
13.15 – 15.15 

• ZMIANA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
SPOŁECZNYCH | NOWA 
IDENTYFIKACJA WIZUALNA

• LOSOWANIE SPOŁECZNYCH 
PAKIETÓW

• ZORGANIZUJ WOLONTARIAT 
PRACOWNICZY – KAROL 
KRZYCZKOWSKI Z FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

15.15 – 15.30

• PRZYZNANIE GRANTÓW

15.30 – 17.00

• LUNCH

• NETWORKING

• WYSTAWA PRAC MENTOREK 
DESIGNU



WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

SAMORZĄDY I UCZELNIE | EKONOMIA SPOŁECZNA | BIZNES



Od czego się zaczęło?



CO TO JEST EKONOMIA SPOŁECZNA 
?

BIZ
1. ZYSK 2. CSR (MISJA SPOŁECZNA)

ES
1. MISJA SPOŁECZNA 2. NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA (ZYSK)



1. WARSZTATY | PLANOWANIE PRAC

2. SZKOLENIA ? | TYLKO ZGODNIE Z POTRZEBĄ

3. DORADZTWO BIZNESOWE | MENTORZY 
BIZNESU

4. DORADZTWO ARTYSTYCZNE | MENTORZY 
DESIGNU

5. FINAŁ AKADEMII BIZnES CLASS

6. GRANTY + STRONA WWW



Jak to jest w Akademii?

• Podmiot ES
• Mentor/ka designu
• Tandem mentorów biznesu

Krok 3 
sposób 

komunikacji

Krok 2 
jak dojść 
do celu?

Krok 1 
co 

wymaga 
pracy?



PRACA Z 
MENTORAMI

MERYTORYCZNIE
• Diagnoza obszarów 

priorytetowych do pracy 
(biznes/design)

• Harmonogram prac
• Sposób komunikacji



TO JUŻ 4 EDYCJA!



Design Thinking Produktowy | SoftServe



BIZnES CLASS
FINAŁ



ŁADNE HISTORIE
ŚWIDNICA/WROCŁAW

FUNDACJA

DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
• rewitalizacja | edukacja | dostępność kulturalna
• Projekt LATO NA PODWÓRKU w Świdnicy
• projekt ŁĄCZĄ NAS GÓRY dla dzieci z niepełnosprawnością
• projekt Plac Grunwaldzki OD NOWA

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE:
• prowadzenia szkoleń | spotkań | warsztatów | opracowywania 

materiałów dla NGO i jednostek samorządowych
• stworzenia oferty dla biznesu np. warsztaty lub gry terenowe | 

edukacyjne | integracyjne

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• dywersyfikacji źródeł finansowania (oferta dla biznesu?)
• uruchomienie stałych działań w Świdnicy
• poukładania priorytetów i kierunków (organizacja w fazie dużego 

rozwoju, która się zatrzymała, by zdecydować jak mądrze iść dalej)

https://ladnehistorie.pl/
https://www.facebook.com/ladnehistorie/
https://www.facebook.com/latonapodworku 
https://www.facebook.com/PlacGrunwaldzkiODNOWA/
https://www.facebook.com/LaczaNasGory/



Mentorzy FUNDACJI ŁADNE HISTORIE

Mentorzy 
designu

Mentorzy 
biznesu





























LABORATORIUM FUTURUM FUNDACJA
OŁAWA

DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• integracja i edukacja społeczności lokalnej 
• zrównoważony rozwój
• strategia miododajni - działalność społecznie odpowiedzialna

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ:
• wokół strategii miododajni, a w szczególności: znaczenia 

zrównoważonej pszczelej gospodarki, sprzedaży naturalnych miodów 
lokalnych pasieczników, rozwoju CSR opartego o powyższe elementy

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• stworzenia strategii miododajni, która będzie związana z usługą CSR 

dla firm, łączącą działania społeczno-edukacyjne wokół 
zrównoważonej pszczelej gospodarki z promowaniem naturalnego 
miodu, budowaniem wolnych uli, przekazywaniem miodu rodzinom 
pieczy zastępczej i filozofii zero waste.

• stworzenie strategii działania, opartej na małych krokach

http://www.laboratoriumfuturum.org/
https://miododajni.pl/pl/
https://www.facebook.com/LaboratoriumFuturum/
https://www.facebook.com/miododajni



Mentorzy LABORATORIUM FUTURUM 

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu























RÓWNI SOBIE
BIEŃKÓW K. POLKOWIC

STOWARZYSZENIE

DZIAŁANIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POPRZEZ 
PROWADZENIE:
• hipoterapii
• dogoterapii
• integracji sensorycznej

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE:
• jeździectwo konne
• mini zoo
• pikniki sezonowe
• otwarcie przedszkola

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• ustalenia zasad i zadań pracowników
• ułożenia priorytetów i zaplanowania ich realizacji
• dopracowania ofert do konkretnych grup docelowych i stworzenia 

odpowiednich komunikatów
• stworzenia uporządkowanej identyfikacji wizualnej

https://www.rownisobie.pl/
https://www.facebook.com/stowarzyszenierownisobie



Mentorzy STOWARZYSZENIA RÓWNI SOBIE

Mentorzy 
designu

Mentorzy 
biznesu



Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?

• Ustaliliśmy konkretny podział 
obowiązków między pracownikami i 
osobami decyzyjnymi a także udało 
się zorientować na temat 
dodatkowych umiejętności 
pracowników, dzięki temu zyskaliśmy 
możliwość rozszerzenia oferty o 
dodatkowe usługi.

• Szczególnie zwróciliśmy uwagę na 
pracę nad relacjami raz w miesiącu 
organizujemy spotkania dla kadry w 
celu konsultacji dotyczących pracy a 
także raz na 3 miesiące wspólne 
wyjścia integracyjne.

• Ustaliliśmy i wdrożyliśmy zasady 
związane z zarządzaniem pracą 
pracowników podczas sezonu jak i 
pracy poza sezonem.



Co jeszcze?

• Pozyskaliśmy 2 dodatkowe stałe 
kontrakty na nasze usługi.

• Zdecydowaliśmy się korzystać z 
pomocy wolontariuszy oraz 
pracowników sezonowych podczas 
większej ilości pracy w sezonie letnim.

• Mamy na uwadze możliwość 
organizacji staży dla studentów 
wyższych uczelni o profilach 
pedagogicznych.

• Rozpoczęcie współpracy z innymi 
stajniami w celu wzajemnego 
przesyłania sobie klientów.

• W planach mamy ustalenie 
konkretnego planu na 
prowadzenie mediów 
społecznościowe oraz dopracowanie i 
postawienie na nowo profesjonalnej 
strony internetowej.











































LOSOWANIE PAKIETÓW SPOŁECZNYCH

WRZUCIŁEŚ/WRZUCIŁAŚ SWOJĄ WIZYTÓWKĘ?



DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• zatrudnienie i rozwój 35 osób z niepełnosprawnością znaczną 

i umiarkowaną

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE:
• jadłodajni | kawiarni w budynku WZAZ wewnątrz osiedla
• kompleksowej usługi wynajęcia sali, cateringu i wydruku 

materiałów dla biznesu

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• stworzenia ofert dopasowanych do potrzeb grup odbiorców 

i opracowania strategii sprzedaży
• ważne, aby przy opracowywaniu zmian brać pod uwagę to czy 

osoby z niepełnosprawnością będą mogły wykonywać nowe 
zadania (konsultacje z liderką)

• uporządkowanie komunikacji na stronie www

https://zaz.wroclaw.pl/
https://www.facebook.com/Wroc%C5%82awski-
Zak%C5%82ad-Aktywno%C5%9Bci-Zawodowej-
109934220532088

WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WROCŁAW



Mentorzy WROCŁAWSKIEGO ZAZu

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu



Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?

• Trudny okres – dużo zmian kadrowych 
– otwarcie się nowych możliwości –
koniec pandemii – nowe zlecenia

• Zmiana systemu oferowanych usług –
nie odsyłamy klientów, gdy zabraknie 
dań, ale próbujemy w systemie ”zero 
waste” proponować coś w zamian 
(np. pierogi)

• Szczególnie zwróciliśmy uwagę na 
pracę nad relacjami raz w miesiącu 
organizujemy spotkania dla kadry w 
celu konsultacji dotyczących pracy a 
także raz na 3 miesiące wspólne 
wyjścia integracyjne.



Pomysły Akademii BiznES Class
• Zmiana identyfikacji wizualnej

• Nadruki ścienne grafik na folii (wewnątrz), malarskie (na zewnątrz). 
Folia matowa biała (frosted film), wycinana na okna bistro. 

• Zmiana godzin otwarcia WZAZ

• Współpraca z architektem wnętrz w celu zmiany wizerunku wejścia, 
sal dydaktycznych, bistro oraz ogrodu.

• Utworzenie osobnej nazwy dla jadalni np. Bistro WZAZ

• Nowa strona internetowa

• Sklep internetowy, sprzedaż kartek, naklejek, koszy prezentowych, 

• Ubrania z logo, fartuszek, czapeczka, koszulka

• Opinie w sieci o WZAZ w Google, Facebook, TripAdvisor,

• Reklama w sieci

• Współpraca z influencerami / znanymi osobami 

• "Biblioteczka" z miejscami do siedzenia plus lampa

• Miejsce do gry w szachy

• Warsztaty dla dzieci (w bliskiej odległości przedszkole) 

• Warsztaty "geometryczne" związane z logo dla przedszkolaków, szkół, prowadzone 
przez z osoby niepełnosprawnością

• The Purple Cow - Zestaw do Robienia Eksperymentów Iluzje Optyczne

Zaplanowane Zmiany

• Współpraca z architektem wnętrz w celu zmiany wizerunku wejścia, sal 
dydaktycznych, bistro oraz ogrodu.

• Utworzenie osobnej nazwy dla jadalni np. Bistro WZAZ

• Ubrania z logo, fartuszek, czapeczka, koszulka

• Opinie w sieci o WZAZ w Google, Facebook

• Kosze prezentowe

• Przed nami jeszcze – zaplanowanie logistyczne zmian umożliwiające 
normalną działalność i realizacja w ciągiu najbliższego 1,5 roku.



























DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• zatrudnianie osób z talentem artystycznym i bagażem trudnych 

doświadczeń
• tworzymy platformę do działania dla ludzi utalentowanych, którzy nie mają 

dostępu do sprzętu, miejsc i rozwiązań logistycznych niezbędnych do 
tworzenia

• animowanie życia kulturalnego oraz promocja działalności twórczej i 
artystycznej m. in. poprzez prowadzenie internetowej rozgłośni radiowej

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ:
• Oferta sprzedażowa posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów takich 

jak: Studio Foto, fotografia Packshot, produkcja video, streaming mobilny, 
live streaming w studiu radiowym, Produkcja szkole, webinarów i 
wydarzeń online. Filmy dokumentujące procesy produkcji, fotografia 
makro. Filmowanie z użyciem drona.

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• rozwój oferty komercyjnej 
• zarządzania ryzykiem dot. kadry
• stworzenia względnej stabilności finansowej, umożliwiającej dalsze 

zatrudnienie zaangażowanych osób

https://zameknadaje.pl/wydarzenia-i-inicjatywy/
https://www.facebook.com/zameknadaje

SPÓŁKA NON PROFIT ZAMEK NADAJE
JAWOR



Mentorzy ZAMKU NADAJE

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu



W CZYM BYŁ PROBLEM?

• Priorytetyzacja i delegacja | Jasny i skuteczny 
podział obowiązków 

• Brak pieniędzy | weryfikacja i zaplanowanie 
strumieni przychodu

• Brak spójności wizerunku

• Za mała ilość treści dodatkowych - brak redakcji

• Kłopoty techniczne - brak wystarczającej ilości 
czasu, zbyt mało wykwalifikowanego personelu

CO JEST EFEKTEM AKADEMII?

• Algorytm postępowania i podziału 
obowiązków i procesów

• Rewiev budżetu (opracowanie 
konserwatywnego cash flow) - Objectivity i 
PWC

• Uporządkowanie wizerunku (CI) - ASP

• Regularne spotkania rady programowej i 
kreatywne meetingi

• Szkolenia wszystkich redaktorów z 
dziedziny Playout system i obsługi 
nadawczego studia radiowego



Co jeszcze się 
udało?

• Inwentaryzacja Teamu (zmiana 
myślenia)

• Nowe produkty
• Aplikacja mobilna (IOS i Android)
• Warsztat jak zarządzać firmą -

Objectivity i PWC
• Social Media training (workshop

zorganizowany przez praktyków) -
Objectivity

A co przed nami?
• Analiza formalna (podcast muzyczny 

ZAiKS i STOART)
• Analiza cash-flow i budżetu
• Opis oferty wartości
• Opisanie obietnicy marki dla klientów, 

sponsorów i pracowników



Co jeszcze przed 
nami?

• Opisanie modelu biznesowego

• Policzenie źródeł finansowania z 
uwzględnieniem dotacji i grantów

• Przygotowanie planu działania oraz 
kluczowych kamieni milowych

• Zwiększenie udziału innych produktów 
i usług (dywersyfikacja przychodów)

• Dotarcie do większej liczby słuchaczy

• Większa konwersja słuchacz > patron

• Utrzymanie obecnego zespołu ludzi 
oraz powiększenie go o kolejnych 
wartościowych twórców treści;

• Dodatkowe studio nadawcze;

• Dodatkowe studio produkcyjno-
lektorskie

• Platforma do dystrybucji podcastów 
zintegrowana z aplikacją mobilną





































DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

i mechanizmów demokracji uczestniczącej poprzez organizowanie 
przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami, a samorządem

• partycypacyjne planowanie przestrzeni | konsultacje społeczne

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ:
• tworzenie dokumentów planistycznych i strategicznych dla 

samorządów 
• realizacja zleceń, związana z konsultacjami społecznymi, 

zarządzaniem konfliktem

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• stworzenie dopasowanej do potrzeb klienta oferty biznesowej, 

zaplanowania kanałów dotarcia
• uporządkowanie komunikacji na stronie www
• opracowania materiałów kreatywnych do wielokrotnego 

wykorzystania w konsultacjach

http://bioreudzial.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja-Partycypacji-
Bior%C4%99-udzia%C5%82-100951048239832

FUNDACJA PARTYCYPACJI BIORĘ UDZIAŁ
WROCŁAW



Mentorzy FUNDACJI PARTYCYPACJI 
BIORĘ UDZIAŁ

Mentorzy 
designu

Mentorzy 
biznesu



Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?
• opracowaliśmy model biznesowy w 

funkcjonowaniu Fundacji

• nauczyliśmy się nazywać nasze usługi 
jako produkty sprzedażowe

• przeanalizowaliśmy kanały sprzedaży

• ustrukturyzowaliśmy podział 
obowiązków 

• przyjęliśmy model rozwoju Fundacji 
odpowiadający naszym priorytetom i 
mocnym stronom, społecznym 
potrzebą oraz rynkowemu 
zapotrzebowaniu

• jesteśmy w procesie budowania 
spójnej oferty dedykowanej 
konkretnym grupom odbiorców.

















































Zorganizuj wolontariat pracowniczy!

Wrocław 20.06.2022



Karol Krzyczkowski

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w 
dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu 
pracowniczego. Menedżer projektów, trener, animator 
grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego 
firm partnerskich FOB.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. 
Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu 
w Kielcach, Warszawie i Gdańsku oraz jako wolny 
strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.



Wolontariat pracowniczy?



Wolontariat pracowniczy
to wolontariat pracowników

wspierany przez pracodawcę.



Wsparcie pracodawcy


Czas Fundusze Zasoby



Po co mam go organizować?



Zyskuje na nim pracodawca



Zyskuje na nim pracodawca



Zyskują na nim pracownicy



Zyskują na nim pracownicy



Zyskuje na nim społeczność



Ale ile to kosztuje?





Jeżeli ci się to nie opłaca, to robisz to źle.



Źródło (2019):
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/
iii-ogolnopolskie-badanie-wolontariatu-
pracowniczego/





Jak się tego nauczyć?



odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat
Projekt „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”.



Wolontariat pracowniczy.
Przewodnik po zagadnieniach prawno-
podatkowych.
Perspektywa pracodawcy.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wolontariat-pracowniczy-przewodnik-po-
zagadnieniach-prawno-podatkowych-perspektywa-pracodawcy/



Wolontariat to sztuka, nie nauka.



Droga do biegłości wiedzie przez praktykę.



DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• zatrudnianie osób wykluczonych społecznie
• współpraca z lokalnymi rolnikami
• włączanie się w społeczne inicjatywy

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE:
• stworzenia oferty cateringowej dopasowanej 

do indywidualnych potrzeb dietetycznych klienta 

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• dopracowanie oferty cateringowej i dotarcie do szerszego grona 

odbiorców (brak informacji o ofercie)
• stworzenie nowej oferty dla restauracji, której obroty ze 

względu na pandemię znacznie spadły lub dotarcie do szerszego 
grona odbiorców z ofertą już istniejącą

https://www.facebook.com/dobrakarma216

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAJ RESTAURACJA DOBRA KARMA
WROCŁAW



Mentorka DOBREJ KARMY

Mentorka 
designu



























DZIAŁANIA SPOŁECZNE:
• zatrudnienie osób wykluczonych społecznie
• zrównoważony rozwój | produkty ekologiczne
• czerpanie z lokalnych zasobów i tkackiej historii kamiennej góry

ROZWÓJ OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE:
• stworzenia oferty do indywidualnego odbiorcy, opartej na 

oryginalnym wzornictwie
• stworzenie oferty dla biznesu

POTRZEBNE WSPARCIE W OBSZARACH:
• wsparcie w zakresie wzornictwa/designu celem wprowadzenia 

nowych (atrakcyjnych) wyrobów na rynek;
• opracowanie strategii i procesu sprzedaży dla klienta b2b (w tym 

lejka sprzedażowego), z wykorzystaniem narzędzi IT;
• wsparcie w zakresie opracowania koncepcji 

kreatora/konfiguratora produktów wdrożonego na stronie www, 
celem usprawnienia procesu sprzedaży.

https://naturalnie.eco/
https://www.facebook.com/search/top?q=naturalnie.eco

SPÓŁKA NON PROFIT NATURALNIE.ECO
KAMIENNA GÓRA



Mentorzy NATURALNIE.ECO

Mentorzy 
designu

Mentorzy 
biznesu



Uczestnictwo w projekcie
Akademia BIZnES CLASS 

ed. 2022



Jesteśmy 11 osobowym zespołem, tworzącym 
przedsiębiorstwo społeczne non profit. 

Naszą główną wartością jest nasz zespół 
zafascynowanych nowoczesnym rzemiosłem, 
naturalnymi tekstyliami 
oraz ekologią.

Na co dzień zajmujemy się szyciem czyli 
produkcją wyrobów tekstylnych, głównie 
lnianych. Szyjemy torby, worki obrusy, serwety, 
worki do przechowywania żywności (przede 
wszystkim pieczywa
i ziół), ale także całe mnóstwo wyrobów 
dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz.

Naszym wyróżnikiem jest zdobienie produktów 
haftem czyli najbardziej trwałą i efektowną 
techniką zdobienia tkanin. Nasza hafciarnia jest 
w stanie obsłużyć krótkie i średnie serie 
produktowe (do kilku tysięcy sztuk 
tygodniowo).



Brak spójności między 
poszczególnymi graficznymi 

nośnikami informacji 
oraz komunikacji

z klientami

Brak charakterystycznych 
elementów identyfikacji 

wizualnej oddających 
istotę działalności 

naturalnie.eco

Zbyt rozbudowany
i oparty na industrialnym 

motywie prospect
informacyjny dla klientów b2b 

Nieskuteczna
i nieuporządkowana 

sprzedaż B2B

Brak stworzonych 
procesów 

sprzedaży B2B

Bariery wejścia  przy sprzedaży 
do dużych podmiotów i instytucji

Niewykorzystywanie w komunikacji
z rynkiem (branżowego) języka korzyści i USP

Problemy przy 
delegowaniu

i rozliczaniu się 
z celów oraz zadań



Łącznie w ramach projektu doszło do 3 dużych wspólnych warsztatów
i kilkunastu konsultacji f2f z doradcami



Zmiana w sposobie wykorzystania 
i prowadzenia konta na LinkedIn

Stworzenie lejka sprzedażowego opartego
o prospecting – mailing, rozmowę telefoniczną oraz unique 
value proposition.

GŁÓWNE DZIAŁANIA (BIZ):



Wdrożone zarządzanie MBO, a na poziomie operacyjnym o zadania tygodniowe z 
wykorzystaniem posiadanego CRM/ERP

i współdzielonego kalendarza.



Uporządkowanie treści Wartości firmy  
i opracowanie 4 głównych USP/UVP:

1. Zdrowie Twoje i Twoich klientów dzięki sprawdzonym i atestowanym wyrobom przez Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego.

2. Partnerstwo biznesowe - nasze produkty tworzymy dla Ciebie i od samego początku naszej relacji wraz z 
Tobą.

3. Odpowiedzialne działanie - szanujemy naturę, chcemy żeby nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się pięknem 
naszej planety.

4. Wyjątkowość lnu nieustannie budzi zachwyt, dzięki temu nawet prostym produktem możesz się trwale 
wyróżnić! Z nami masz to, czego nie mają inni! Nowoczesny, ale i etyczny gadżet 
z pełną personalizacją.



Działania na LinkedIn poza generowaniem nowych leadów przyniosły dynamiczny 
wzrost konta firmowego na tej platformie +315%

Zmiana sposobu komunikacji przyniosła też efekty sprzedażowe
 w okresie miesiąc/miesiąc o niemal 430%

2-3 krotne skrócenie czasu poświęcanego na spotkania zespołowe

Nowy, uproszczony folder/prospekt informacyjny 
wysyłany do klientów b2b

Nowa, rozbudowana podstrona www.naturalnie.pl/b2b
(oferty branżowe, USP, realizacje, korzyści dla potencjalnych klientów)

Nowa seria produktowa w oparciu o sudecką faunę i florę

Zwiększona motywacja, wiara w umiejętności 
i skuteczność działań ❤

Wymierne efekty:



Stwórzmy 
wspólnie

coś wyjątkowego.

Jesteśmy #eco, 
jesteśmy #handmade, 

jesteśmy z #dolnegośląska

















































GRANTY W KATEGORIACH

STRONA WWW OD SOFTSERVE
ZAANGAŻOWANIE (PwC)
INNOWACYJNOŚĆ (UBS)

PRODUKT/USŁUGA (OBJECTIVITY)



Strona Internetowa | SoftServe



Certyfikat Znak Zakup Prospołeczny



ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
DO WSPÓLNEGO ZDJĘCIA



ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ PLANSZ 
MENTORÓW DESIGNU, LUNCH ORAZ DO 

WSPÓLNYCH ROZMÓW



DZIĘKUJEMY



kupujESpolecznie.pl


