
Program

Trzecie Forum  
Fundacji Korporacyjnych
15 października 2019 r.

Centrum konferenCyjne zielna, ul. zielna 37, WarszaWa

organizator: partnerzy: 

9:00 – 9:30  REJESTRACJA

9:30 – 9:40  POWITANIE 

Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu forum 
darczyńców

Magdalena Pękacka, dyrektorka forum darczyńców

9:40 – 11:20   Jak uratować świat? Co dobrego 
fundacje korporacyjne mogą zrobić  
dla planety

Wprowadzenie: Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, 
przedsiębiorca, dziennikarz, autor książek  
„Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna.  
Ale po co?”, redaktor portali „Nauka o klimacie”  
i „Ziemia na rozdrożu”

Dobre praktyki fundacji korporacyjnych:
„postaw na słońce” fundacja BoŚ  

„Biznes kontra smog”  fundacja pwC

„Bank zielonych zmian” fundacja Bnp paribas 

„miejskie klimaty” fundacja Veolia 

Z perspektywy własnych doświadczeń i wyzwań 
– dyskusje uczestników w grupach

11:20 – 11:40  PRZeRWA NA kAWę

11:40 - 12:50   Raportowanie społeczne:  jak najlepiej 
pokazać działania i wpływ fundacji 
w raporcie fundatora

prowadzenie: 

Maria Ibisz, menedżer, zespół ds. zrównoważonego rozwoju 
Ce deloitte, ekspertka ds. raportowania zintegrowanego 
i społecznego 

12:50-13:35  PRzERWA NA ObIAd

13:35-14:50  2 sesje do wyboru

A)  Jak ułatwić sobie pracę? Technologie CRMowe, 
które zmienią Twoje życie – sesja we współpracy 
z Fundacją PwC

prowadzenie: 

Artur kotow, microsoft practice director, joanna Huk- 
-kulczycka, senior Consultant,  Beata Górecka, Consultant i pwC

B)  Fundacje korporacyjne i organizacje społeczne   
– jak pozbyć się obustronnych uprzedzeń  
i rozwinąć partnerską współpracę?

prowadzenie: 

Andrzej Pietrucha, trener i ekspert ds. fundraisingu i marketingu, 
pracował m.in. jako prezes fundacji korporacyjnej, obecnie 
doradza organizacjom społecznym

14:50-15:10  PRZeRWA NA kAWę

15:10–16:20   WOlONTARIAT PRACOWNICzy  
(speed dating)

Każdy w uczestników będzie mógł wziąć udział w rozmowach 
poświęconych poniższym tematom. Przy każdym stoliku 
doświadczeniami  podzielą się przedstawiciele fundacji od lat 
z powodzeniem realizujących programy wolontariatu pracowniczego.

jak prowadzić kampanie wizerunkowe programów wolontariatu 
wewnątrz firmy?

 jak mądrze zaplanować wolontariat krótkoterminowy?

szkolenia dla wolontariuszy – kiedy prowadzić, z jakich tematów?

jak mierzyć efekty programów wolontariatu?

nowe trendy w wolontariacie pracowniczym

16:20-16:30  PoDsuMoWANIe I ZAMkNIęCIe

koRZYŚCI DLA uCZesTNIkÓW:
• poznanie dobrych praktyk i doświadczeń innych fundacji 

korporacyjnych, znalezienie inspiracji do działań,
• udział w dyskusjach o konkretnych rozwiązaniach i sposobach 

radzenia sobie z wyzwaniami,

• nawiązanie kontaktów i relacji z kolegami z innych organizacji. 

KOSzT UCzESTNICTWA:
• 550 zł brutto/osoba 

ABY ZGŁosIĆ uDZIAŁ W WYDARZeNIu,  

PRosIMY WYPeŁNIĆ FORMUlARz

https://forms.gle/6YpHrsEDZPUnxjHT8

