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Newsletter lipiec/sierpień 2014 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG od ponad 
20 lat wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzy przyjazny klimat 
dla działalności gospodarczej poprzez obiektywne badania i analizy, edukację i opracowy-
wanie rekomendacji dla polityki gospodarczej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z 
tematyką projektów obecnie realizowanych przez nasz Instytut.  
 
Życzymy miłej lektury! 

 
 
 
 
W tym wydaniu: 
 
 

Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Projekt  „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem” . 2 

Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców  z Mazowsza.  Wdrożenie standardu  

„Zatrudnienie Fair Play” ................................................................................................... 3 

Jak powstrzymać młodzież przed opuszczaniem szkoły?   

Międzynarodowy projekt Rapport..................................................................................... 4 

Ekologiczne rolnictwo. Międzynarodowy projekt LivOrg ................................................... 5 

„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Projekt realizowany na zlecenie PARP ............ 6 

Jak poprawić relacje lokalnych samorządów  i NGO? Projekt Standardy Konsultacji  

Społecznych .................................................................................................................... 7 

Doradzamy jak rządzić dobrze! Projekt Dobre Rządzenie ............................................... 8 

Jak połączyć świat biznesu ze środowiskiem naukowym? Projekt Łódzki Explorer B+R. . 9 
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Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Projekt  
„Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem” 
 

                             
 
 
Trwają spotkania warsztatowo-promocyjne 
poświęcone kształtowaniu relacji między-
ludzkich i zarządzaniu personalnemu,  
a w szczególności aktywizacji pracowni-
ków 50+ i zarządzaniu wiekiem, które skie-
rowane są do osób mieszkających i/lub 
pracujących w woj. mazowieckim. W trak-
cie spotkania można dowiedzieć  się 
m.in. jak bezpłatnie sformułować stra-
tegię zarządzania zasobami ludzkimi 
zgodną ze standardem „Zatrudnienie 
Fair Play” i bezpłatnie skorzystać 
z internetowego generatora strategii. 
Na spotkania zgłaszają się przedsiębiorcy, 
dla których motywacją jest chęć poprawy 
relacji międzyludzkich, uporządkowanie 
kwestii pracowniczych w firmie, a także 
chęć weryfikacji strategii firmy, w tym  
w obszarze zarządzania zasobami ludzki-
mi.  
 
Najbliższe spotkanie planowane jest we 
wrześniu. 
 
 
 

 
 
 
Szczegółowe informacje:  
Małgorzata Tymorek, tel: 22 630 98 02,  
e-mail: mtymorek@kig.pl; iped@kig.pl  
 
Więcej informacji o spotkaniach na stronie 
projektu: www.zostanmentorem.pl 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iped@kig.pl�
http://www.zostanmentorem.pl/�
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Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców  
z Mazowsza.  
Wdrożenie standardu „Zatrudnienie Fair Play” 
 

 
 
 
 
W ramach projektu „Zatrudnienie Fair 
Play” przedsiębiorcy z woj. mazowiec-
kiego mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
ekspertów przy przełożeniu strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa, która „jest  
w głowie właściciela” na konkretny do-
kument i plan działania. Dzięki takiej 
pomocy firma może poprawić swoją 
pozycję konkurencyjną wprowadzając 
profesjonalne zarządzanie zasobami 
ludzkimi i budując zespół pracowników 
identyfikujących się z problemami 
przedsiębiorstwa. 
 
Oferujemy pomoc w dookreśleniu celów 
strategicznych i formułowaniu strategii za-
rządzania zasobami ludzkimi z uwzględ-
nieniem zarządzania wiekiem i mentoringu 
w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair 
Play".  
 
W tworzeniu i realizacji strategii właściciele 
firm razem z ekspertami lub samodzielnie 
mogą skorzystać z internetowego genera 
 

 
 
tora strategii dostępnego na stronie  
www.zfp.zostanmentorem.pl. Dzięki niemu 
firma sama decyduje kto i w jakim tempie 
uczestniczy w pracach nad strategią i to 
bez konieczności opuszczania siedziby 
firmy, a dzięki temu oszczędza czas i pie-
niądze.  
 
W projekcie mogą wziąć udział przed-
siębiorstwa należące do grupy mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw ma-
jących swoją siedzibę lub jednostkę or-
ganizacyjną na terenie woj. mazowiec-
kiego.  
 
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: 
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,  
e-mail: iped@kig.pl; Anna Szcześniak, tel: 
22 630 98 01, e-mail: aszczesniak@kig.pl 
 
Więcej informacji na stronie projektu: 
www.zostanmentorem.pl 
 
 

 

 

 
 
 
 

mailto:iped@kig.pl�
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Jak powstrzymać młodzież przed opuszczaniem 
szkoły?  
Międzynarodowy projekt Rapport 

Trwa kolejny etap projektu RAPPORT, które-
go celem jest zapobieganie wczesnemu 
opuszczaniu szkół przez młodzież. Rapport 
realizowany jest obecnie w 8 krajach Unii Eu-
ropejskiej (Polska, Grecja, Hiszpania, Irlandia, 
Węgry, Szwajcaria, Wielkiej Brytania oraz 
Włochy).  
 
Jednym z ważnych powodów wczesnego 
opuszczania szkoły jest spadek motywacji do 
nauki związany z niepewnością, czy ukończe-
nie szkoły rzeczywiście pomoże znaleźć pracę. 
Młodzi ludzie, którzy są najbardziej narażeni 
na wczesne opuszczenie szkoły, jednocześnie 
znajdują się w takiej sytuacji socjalnej, psycho-
logicznej lub ekonomicznej, w której natych-
miastowe korzyści wynikające z podjęcia pracy 
wydają się większe niż odległe w czasie korzy-
ści związane z ukończeniem podstawowej 
ścieżki edukacyjnej.  
 
W ramach projektu zostały stworzone filmiki 
dostępne na kanale YouTube 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_G
WXuwOQfYkPkonA1cEFl0P5vMqiTe6z uszere-
gowane  
w trzech kategoriach: 
 

• „Historie równoległe” – filmy uka-
zujące historie osób, które porzuciły edu-
kację, ale również tych którzy ukończyli 
szkołę i poszli na studia – celem tych ma-
teriałów jest uświadomienie ryzyka wyklu-
czenia społecznego, ubóstwa i odcięcia 
możliwości dalszego rozwoju w przypadku 
porzucenia edukacji poprzez konfrontację 
odmiennych dróg edukacyjnych.  

• „Druga szansa”- filmy mają na celu 
pokazanie zalet alternatywnej ścieżki roz-

woju, jaką jest edukacja zawodowa. Decy-
zja o porzuceniu edukacji instytucjonalnej  
nie jest wyrokiem i może otwierać nowe 
możliwości, takie jak szkoła prywatna, 
kształcenie zawodowe lub staże czy prak-
tyki.  

• „Zawody” - filmiki informacyjne przed-
stawiające charakterystykę popularnych  
i pożądanych zawodów w naszym kraju, 
wraz ze ścieżką edukacyjną i możliwością 
odbycia praktyk zawodowych.  

 
Na potrzeby projektu, przygotowana została 
także prezentacja, w której można znaleźć in-
formacje o sposobach podnoszenia kompe-
tencji zawodowych, odbywania staży praktyk 
zawodowych oraz możliwościach studenckiej 
wymiany międzynarodowej. 
 
Obecnie trwają działania ewaluacyjne, czyli 
sprawdzenie jak stworzone materiały „działa-
ją” na młodzież, ale również jaką opinie na ich 
temat mają rodzice, osoby pracujące z dziećmi 
w wieku szkolnym, pedagogowie, a także jed-
nostki samorządowe i organizacje pozarządo-
we związane z edukacją. Wszystkie osoby, któ-
re wezmą udział w testowaniu projektu będą 
wypełniały ankietę, która pozwala na ocenę 
polskich materiałów oraz filmów z pozostałych 
krajów zaangażowanych w projekt. Ankieto-
wani będą oceniać filmy w 3 kategoriach: hi-
storie równoległe, druga szansa i zawody. 
Ocena będzie obejmowała m.in. zaintereso-
wanie przedstawioną historią, zrozumiałość 
przekazu, wzbudzanie emocji w odbiorcy,  
a także kwestie techniczne takie jak czas trwa-
nia nagrania, jakość nagrania, czy zrozumiałość 
napisów.  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_GWXuwOQfYkPkonA1cEFl0P5vMqiTe6z�
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_GWXuwOQfYkPkonA1cEFl0P5vMqiTe6z�
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Do testów materiałów projektu Rapport za-
praszamy uczniów, studentów, rodziców,  
a także przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych i wydziałów urzędów zajmujących się 
tematem edukacji, pracy i przedsiębiorczości 
w samorządach lokalnych. Po testach materia-
ły filmowe zostaną bezpłatnie udostępnione 
wszystkim zainteresowanym ośrodkom.  

 
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do  
testowania materiałów: Paulina Bednarz,  
tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl  
 
Informacje o projekcie dostępne są również na 
stronie: www.iped.pl oraz www.rapport-llp.eu 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ekologiczne rolnictwo. Międzynarodowy projekt 
LivOrg 
 

 
 
Celem międzynarodowego projektu 
LivOrg jest zwiększenie świadomości  
w obszarze ekologicznego rolnictwa dla 
zwiększenia jego konkurencyjności, 
usprawnienia systemu produkcji i speł-

nienia oczekiwań całego sektora w Unii 
Europejskiej. W ramach partnerstwa 
LivOrg współpracujemy z instytucjami  
i organizacjami z Włoch, Niemiec,  
Estonii, Hiszpanii, Grecji i Polski.  

mailto:iped@kig.pl�
http://www.iped.pl/�
http://www.rapport-llp.eu/�
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Cele szczegółowe projektu:  
 
• Rozszerzenie działalności sektora  

i umiejętności budowania sojuszy dla 
efektywnej współpracy.  

• Opracowanie i wdrożenie specjali-
stycznych programów nauczania ze 
szczególnym uwzględnieniem ram 
EQF i ECVET pozwalających na trans-
fer umiejętności rolników ekologicz-
nych pomiędzy państwami UE.  

• Poprawa jakości systemów kształcenia 
poprzez rozwój innowacyjnych treści, 
metod i procedur w ramach systemu 
kształcenia i szkolenia zawodowego  
w odpowiedzi na zmieniające się po-
trzeby rynkowe.  

• Wspieranie rozwoju ducha przedsię-
biorczości w ramach dwóch ścieżek 
rozwoju:  

 - innowacyjne rodzinne przedsiębior-
stwa rolnictwa ekologicznego;  

 - od tradycyjnego rolnictwa do rolnic-
twa ekologicznego. 

 
W IV kwartale br. planowane jest rozpo-
częcie rekrutacji na szkolenia skierowane 
do rolników  zarówno tych, którzy prowa-
dzą działalność ekologiczną, jak  prowa-
dzących działalność tradycyjną, a także 
bezrobotnych, uczniów szkół średnich  
i studentów. 
 
 
Szczegółowe informacje: Paulina Bednarz, 
tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl  
 
Informacje o projekcie dostępne są  
również na stronie: www.iped.pl 
Odwiedź również stronę „LivOrg Project” 
na facebooku! 
 

  
 
 
 

„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. 
Projekt realizowany na zlecenie PARP 
 
 
 
 
 
 

 
Do udziału w projekcie zapraszamy fir-
my z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw z całego kraju, które chcą 
zwiększyć swój potencjał konkurencyj-
ny, osiągnąć oszczędności kosztów 
materiałowych, paliwowych i energe-
tycznych, zwiększyć innowacyjność 
firmy, stworzyć zmotywowane i lojalne 
zespoły pracownicze czy sprecyzować 
cele działania na kolejne lata.  
 

W ramach projektu przygotowane zostały 
nowe narzędzia zarządzania, które przy 
naszym współudziale firma wdraża w celu 
osiągnięcia konkretnych korzyści.  
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną 
3 etapy działań:  
 
1. Realizacja działań doradczych mają-
cych na celu przygotowanie planów roz-
woju. W ramach usługi nasi doradcy prze-
prowadzą audyt w zgłoszonej do projektu 

mailto:iped@kig.pl�
http://www.iped.pl/�
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firmie oraz przegląd rynku. Efektem tych 
działań będzie opracowanie indywidual-
nych planów rozwoju w obszarze Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu.  
W ramach tego etapu prowadzone będzie 
także doradztwo w zakresie możliwych 
działań w obszarze SOB z uwzględnie-
niem działań konkurencji.  
 
2. Realizacja działań doradczo – szkole-
niowych zaplanowanych w planach rozwo-
ju. Indywidualne plany rozwoju zawierać 
będą wszystkie niezbędne działania mają-
ce na celu doprowadzić do wdrożenia 
przez przedsiębiorcę działań w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu.  
W tym etapie nasi doradcy wspólnie z fir-
mą opracują wszystkie niezbędne narzę-
dzia i materiały gwarantujące prawidłowe 
wdrożenie zaplanowanych działań SOB. 
W ramach usługi nasi doradcy zapewnią 
także wsparcie szkoleniowe w formie in-
dywidualnego coachingu pracowników w 
zakresach wskazanych w indywidualnych 
planach rozwoju jako kluczowe.  

 
3. Realizacja działań doradczych mają-
cych na celu wdrożenie działań w obsza-
rze społecznej odpowiedzialności biznesu 
wynikających z planów rozwoju. W ramach 
tego etapu nasi doradcy pomagają wdro-
żyć zaplanowane w indywidualnych pla-
nach rozwoju działania w obszarze SOB.  
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Decydu-
je kolejność zgłoszeń.  
 
Do udziału w projekcie zapraszamy ma-
łe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłą-
czeniem osób samozatrudnionych,  
czyli mikroprzedsiębiorców, którzy nie 
zatrudniają pracowników).   
 
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: 
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: 
iped@kig.pl  
 
 

 
 
 
 

Jak poprawić relacje lokalnych samorządów  
i NGO? Projekt Standardy Konsultacji  
Społecznych 

 

 
 
 

Projekt pn. "STANDARDY KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji 
społecznych dotyczących regulacji praw-
nych i uzgadniania polityk publicznych  
w gminie Mszczonów" ma na celu popra-
wę tego procesu poprzez zwiększenie 
uczestnictwa NGO w konsultacji polityk 
publicznych dzięki opracowaniu "Standar-
dów konsultacji" we współpracy z władza-

mi publicznymi w Gminie Mszczonów.  
W ramach projektu został opracowany 
RAPORT „Budowa modelu konsultacji 
społecznych w Mszczonowie w oparciu  
o oczekiwania oraz wkład mieszkańców  
i organizacji pozarządowych”, w którym 
przedstawiono wyniki badania  diagnozu-
jącego potrzeby i oczekiwania mieszkań-
ców Gminy Mszczonów i organizacji poza-

mailto:iped@kig.pl�
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rządowych działających na jej terenie  
w zakresie konsultacji społecznych. Opra-
cowana w ramach badania diagnoza stała 
się podstawą do przygotowania standar-
dów konsultacji społecznych dla Gminy 
Mszczonów oraz posłużyła do przygoto-
wania szkolenia dla przedstawicieli admi-
nistracji publicznej i organizacji pozarzą-
dowych w zakresie technik i narzędzi kon-
sultacji społecznych.  
 
Na III kwartał br. (sierpień/wrześnień) za-
planowane zostały spotkania grup robo-
czych, warsztaty konsultacyjne oraz pane-
le obywatelskie jako element symulacji 
konsultacji społecznych w oparciu  

o „Standardy konsultacji społecznych” 
opracowane dla gminy Mszczonów. 
 
Organizacje pozarządowe działające na 
terenie Gminy Mszczonów zaintereso-
wane udziałem w projekcie czy udzia-
łem w planowanych sesjach dorad-
czych, prosimy o kontakt:  
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,  
e-mail: iped@kig.pl 
 
Raport dostępny jest pod linkiem 
http://www.iped.pl/publikacje/Raport-
Konsultacje-NGO.pdf, więcej informacji o 
projekcie: 
http://www.iped.pl/artykuly.php?id=61   

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Doradzamy jak rządzić dobrze! 
Projekt Dobre Rządzenie 
 

 
 

W ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wy-
pracowanie i wdrożenie modelu współpracy 
7 jednostek samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi" przeprowa-
dzone zostało już badanie ankietowe - miesz-
kańcy 7 gmin biorących udział w projekcie wy-
powiedzieli się na temat pracy 
i funkcjonowania swojego urzędu gminy. Gmi-
ny (uczestniczące w projekcie), które chcą do-
brze rządzić to: Gmina Ożarów Mazowiecki, 
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina 

Miasto Sochaczew, Gmina Wieliszew, Miasto 
Zielonka oraz dwie warszawskie dzielnice: Pra-
ga Północ i Żoliborz. Opracowane zostały ra-
porty podsumowujące proces samooceny oraz 
badania mieszkańców i lokalnych NGO.  

Obecnie w ramach projektu oferowana jest 
pomoc z zakresu doradztwa ogólnego oraz 
prawnego dla przedstawicieli organizacji po-
zarządowych działających na terenie 7 gmin 
biorących udział w projekcie, a także dla pra-
cowników i przedstawicieli urzędów gmin  

mailto:iped@kig.pl�
http://www.iped.pl/publikacje/Raport-Konsultacje-NGO.pdf�
http://www.iped.pl/publikacje/Raport-Konsultacje-NGO.pdf�
http://www.iped.pl/artykuly.php?id=61�
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i miast biorących udział w projekcie. Prowa-
dzone są również prace nad modelami 
współpracy, czyli opracowywane są standar-
dy konsultacji w 7 jednostkach biorących 
udział w projekcie. W IV kwartale br. plano-
wane jest także przeprowadzenie warsztatów 
dla przedstawicieli NGO oraz samorządów  
w trzech JST uczestniczących w projekcie.  
 

Organizacje pozarządowe działające na tere-
nie wymienionych gmin i dzielnic zaintereso-
wane udziałem w projekcie i udziałem w pla-
nowanych sesjach doradczych, prosimy  
o kontakt: Anna Szcześniak, tel: 22 630 98 01, 
e-mail: iped@kig.pl  
 
Więcej informacji o projekcie na stronie 
www.dobrerzadzeniewsamorzadzie.pl   

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Jak połączyć świat biznesu ze środowiskiem 
naukowym? Projekt Łódzki Explorer B+R. 
 

 
 
W ramach projektu prowadzony jest cykl spo-
tkań w województwie łódzkim, na które zapra-
szamy pracowników naukowych, studentów, 
naukowców, menedżerów projektów B+R  
i przedsiębiorców - osoby zamieszkałe lub pra-
cujące na terenie województwa łódzkiego. Ce-
lem spotkań jest między innymi prezentacja 
GENERATORA PROJEKTÓW B+R tj. oprogra-
mowania, które ułatwia inicjowanie, planowa-
nie i wdrażanie projektów badawczo-
rozwojowych. GENERATOR PROJEKTÓW B+R 
pozwala naukowcom, pracownikom placówek 
badawczych, studentom, doktorantom na 
efektywniejsze i pełniejsze poznanie potrzeb 
biznesu i lepsze zaplanowanie prac B+R,  
a z drugiej strony - pozwala przedsiębiorcom, 
członkom izb gospodarczych czy instytucji oto-
czenia biznesu na efektywniejsze i pełniejsze 
poznanie oferty B+R placówek naukowych. 
Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie  

w Polsce i jest ono całkowicie bezpłatne oraz 
dostępne on-line.  
 
W ramach projektu realizowane jest również 
bezpłatne doradztwo skierowane do jedno-
stek naukowo-badawczych. Pomagamy  
w przygotowaniu projektu badawczego lub 
badawczo - rozwojowego przy współpracy 
naszych konsultantów oraz specjalnej plat-
formy - GENERATORA PROJEKTÓW B+R.  
W ramach naszej bezpłatnej pomocy konsul-
tant może bezpośrednio włączyć się w przygo-
towanie projektu, który może stanowić aplika-
cję o fundusze na badania albo może być pod-
stawą do realizacji własnego przedsięwzięcia 
B+R, związanego np. z produkcją nowego pro-
duktu czy uruchomieniem nowej usługi. Efek-
tem naszych działań ma być gotowy opis pro-
jektu.  
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Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszej 
oferty zapraszamy do kontaktu:  
Marta Danielczuk, 22 630 98 02; e-mail: 
iped@kig.pl   

    
Więcej informacji o projekcie oraz najbliższych 
spotkaniach na stronie: www.lodzkiekreuje.pl
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