Dobry przykład może dawać każda
firma – niezależnie od wielkości,
branży czy budżetu.

Dołącz do akcji
„Świeć dobrym przykładem”

Zobacz więcej: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/swiec-dobrym-przykladem.html
JEŚLI TWOJA FIRMA:
•
•
•
•
•

analizuje potrzeby i opracowała kafeterię działań w zakresie wsparcia socjalnego pracowników
analizuje wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych oraz zasobów (wody, energii, innych
materiałów) i opracowała wytyczne do wprowadzenia zmian
jest firmą przyjazną: młodym rodzicom, seniorom, niepełnosprawnym, kobietom, stażystom
i praktykantom
ma infrastrukturę przyjazną dla pracowników (np. prysznice, stojaki dla rowerów, szatnię, strefę
relaksu)
ma ofertę produktów ekologicznych lub eko-odpowiedzialnych
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ma plan poprawy warunków pracy z rekomendacjami usprawnień
ma program angażowania klientów, dostawców lub innych interesariuszy w akcje społeczne
ma program badania satysfakcji klientów i ich oczekiwań
ma program i harmonogram szkoleń (np. z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, pierwszej pomocy,
radzenia sobie ze stresem)
ma program mentoringu i adaptacji zawodowej nowych pracowników
ma program poprawy komunikacji z pracownikami
ma program rozwojowy dla różnych grup pracowników
ma program współpracy ze społecznością lokalną
ma zasady lub regulamin realizacji konkursów innowacyjnych wśród pracowników, klientów lub
dostawców
ma zasady stosowania i rozliczania elastycznych godzin pracy
opracowała i stosuje zasady i plan działania w zakresie polityki prorodzinnej i wspierania
młodych rodziców
opracowała i wdraża strategia/plan działań możliwych działań edukacyjnych i szkoleniowych dla
osób z różnych środowisk, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (np.
niepełnosprawnych, więźniów, bez doświadczenia zawodowego, wychowanków domów
dziecka, osób 50+), w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy
pomaga domom dziecka lub świetlicom
posiada system dzielenia się wiedzą i bazy najlepszych praktyk, system motywacyjny, system
ocen pracowniczych
promuje sport i zdrowy tryb życia
przekazuje dary na rzecz osób potrzebujących
przeprowadziła analizę absencji pracowników i jej przyczyn oraz opracowała programem działań
profilaktycznych dla pracowników
szerzy użyteczną wiedzę
uczy zawodu uczniów i studentów podczas praktyk lub staży
wspiera rozwój swoich pracowników
współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami
zbiera nakrętki

LUB JEŚLI DAJESZ DOBRY PRZYKŁAD W INNY SPOSÓB.
DAJ NAM ZNAĆ!
Pochwal się nam – my pokażemy Cię całej Polsce!
Przykłady Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”,
którzy dają dobry przykład innym, opublikujemy na stronie
WWW i Facebooku.
Udział w akcji jest bezpłatny.
Kontakt: pr@fairplay.pl
www.fairplay.pl

