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PROGRAM

10.00 – 11.00 

• ŚNIADANIE NA TARASIE
(NETWORKING)

11.00 – 13.30

• PANEL DYSKUSYJNY: ROZWÓJ ES 
W SAMORZĄDZIE

• FINAŁ II EDYCJI AKADEMII 
BIZNES CLASS CZYLI BIZNESOWY 
ROZWÓJ EKONOMII 
SPOŁECZNEJ

13.30 – 15.00 

• WYSTAWA PRAC MENTORÓW 
DESIGNU – EFEKTY ZMIAN 
WIZERUNKOWYCH 
PODMIOTÓW ES



WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

SAMORZĄDY I UCZELNIE | EKONOMIA SPOŁECZNA | BIZNES



PANEL DYSKUSYJNY
ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE



II edycja Akademii 
BIZnES CLASS





BIZnES CLASS
FINAŁ





Mentorzy MISERART

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu

























Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?

• opracowaliśmy na nowo nasz 
biznesplan, skupiając się na 
produkcji upcyklingowych
stołów – ogrodów

• wybraliśmy priorytety w 
działalności społecznej

• poukładaliśmy 
odpowiedzialności 
w zespole

• przed nami wyzwanie: 
warsztaty „zrób z nami stół” w 
nowej lokalizacji





Mentorzy Fundacji Jagniątków

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu





















• Nowa marka „cztery kąty”

• Identyfikacja wizerunkowa-
logo, materiały promocyjne

• The business model canvas

• Oferta szkoleniowa

• Oferta wynajmu sal 
szkoleniowych

• Przed nami odświeżenie 
powierzchni biurowych i 
rozpoczęcie szkoleń

Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach 
Akademii?





Mentorzy SENSORa

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu



































Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu w 
ramach Akademii?

• Stworzyliśmy autorskie oferty 
szkoleniowo- warsztatowe na temat 
komunikacji i współpracy z osobami z 
niepełnosprawnością (4 kierunki działań: 
biznes, ngo, samorząd, oświata). 

• Przetestowaliśmy warsztaty dla biznesu: 
„Spójrz na życie z innej perspektywy” w 
siedzibie PwC we Wrocławiu

• Przetestowaliśmy ofertę dla szkół i 
przedszkoli: „Bezpieczne wakacje” 

• Ze szkoleń dowiedzieliśmy się jak lepiej 
zarządzać naszym zespołem, jak 
budować długotrwałe relacje z 
klientami. Zdobytą wiedzę od razu 
wprowadzaliśmy w życie co natychmiast 
przekładało się na jakość naszej pracy

• Współpraca z mentorami była dla nas  
motywująca i inspirująca. Po 
zakończeniu Akademii będziemy 
kontynuować pracę związaną z 
łączeniem naszej organizacji z biznesem.





Mentorzy 7 NIEBA

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu







































SLAJD 7 NIEBO





Mentorzy Dolnośląskiego Forum WTZ

Mentor 
designu

Mentor 
biznesu





































Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?

• Zmiana szaty graficznej stowarzyszenia –
zmiana loga, projekt strony, wizytówek, 
ulotek.

• Nawiązanie współpracy w wrocławskim 
starostwem powiatowym.

• Stworzenie kalendarza imprez 
tematycznych, targów, kiermaszów  
organizowanych na dolnym śląsku.

• Za nami: targi w trzebnicy, trzeciej edycji 
dolnośląskich targów warsztatów terapii 
zajęciowej. 

• Przed nami: rozszerzenie działań forum, 
uruchomienie sklepu internetowego, 
szkolenia dla kadry oraz stworzenie ze 
stowarzyszenia przedsiębiorstwa 
społecznego z możliwie największą 
korzyścią dla uczestników na dolnym 
śląsku





Mentorzy Ducha Gór

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu

Mentorki 
designu























































SLAJD ducha gór





Mentorzy Teatru Avatar

Mentor 
designu

Mentorzy 
biznesu













































Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu 
w ramach Akademii?

• Opracowaliśmy identyfikację 
wizualną powołując do życia zupełnie 
nowe logo

• Przeanalizowaliśmy proces 
pozyskiwania klientów biznesowych

• Wprowadziliśmy nowy katalog usług 
wzbogacony o folder reklamowy

• Zaprojektowaliśmy i pozyskaliśmy 
środki na stworzenie muralu 
społecznego na budynku naszej 
siedziby

• Spotykaliśmy się na gruncie 
artystycznym i planujemy dalszą 
współpracę w nowych projektach

• Przed nami wiele ciekawych wyzwań: 
występ dla klienta biznesowego na 
jego wyjeździe integracyjnym, 
budowa sali teatralnej, dalsze 
pozyskiwanie klientów biznesowych





Mentorzy Fundacji OnWater.pl

Mentorzy 
biznesu



Co jest efektem 
współpracy z 
mentorami biznesu w 
ramach Akademii?

• Doprecyzowaliśmy biznes plan Odra 
Centrum.

• Określiliśmy zasady wynajmu powierzchni 
Odra Centrum – przeanalizowaliśmy rzeczy 
za które jesteśmy odpowiedzialni jako 
wynajmujący.

• Weryfikacja prawna oraz przygotowanie 
wzorów umów, które będą 
wykorzystywane w działalności fundacji.

• Konsultacja w zakresie wdrożenia RODO w 
fundacji.

• Delegowanie zadań w poszczególnych 
grupach odpowiedzialności.

• Analiza identyfikacji wizualnej ODRA 
CENTRUM – stworzenie planu działania.

Przed nami wyzwanie – INAUGURACJA ODRA 
CENTRUM 





Mentorzy Zakwasu

Mentorzy 
biznesu



Layout strony od Zakwau





NAGRODY W KATEGORIACH
ZAANGAŻOWANIE (PwC)
INNOWACYJNOŚĆ (UBS)

PRODUKT/USŁUGA (OBJECTIVITY)

ORAZ 

NAGRODA DODATKOWA 
STRONA WWW OD SOFTSERVE



ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
DO WSPÓLNEGO ZDJĘCIA



ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ PLANSZ 
MENTORÓW DESIGNU, LUNCH ORAZ DO 

WSPÓLNYCH ROZMÓW



DZIĘKUJEMY



CO TO JEST EKONOMIA SPOŁECZNA 
?

BIZ

1. ZYSK 2. CSR (MISJA SPOŁECZNA)

ES

1. MISJA SPOŁECZNA 2. NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA (ZYSK)



SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI DOSTAWCY?
PARTNERZY W REALIZACJI STRATEGII CSR?

BIZ

n

ES



kupujESpolecznie.pl

http://kupujespolecznie.pl/

