
 

 

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2016 
"Biznes, który zmienia świat: trendy CSR"       10-11.06.2016 

 
Zapraszamy studentów zainteresowanych koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu do udziału w ogólnopolskiej 
konferencji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Tematem przewodnim tegorocznej, 11 już edycji wydarzenia, będą TRENDY 
CSR. 
 
Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, jak co roku zgromadzi studentów z całej Polski, którzy przez dwa dni wydarzenia - 10 i 11 
czerwca - będą mogli zdobywać wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility). 
Akademia to miejsce spotkania ekspertów: praktyków i teoretyków. Pozwala to uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę, ale 
również nawiązać interesujące znajomości z prelegentami, innymi studentami. 
 
Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2016 ukaże  wielowymiarowość współpracy w kontekście społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Umożliwi to 9 warsztatów prowadzonych przez osoby pracujące w przedsiębiorstwach wdrażających zasady CSR, 
organizacjach pozarządowych promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju oraz 
uczelniach. Warsztaty odbędą się w 3 blokach tematycznych: I blok – ŚRODOWISKO; II blok – SPOŁECZEŃSTWO; III blok - 
EKONOMIA 
 
Dodatkowo na uczestników konferencji czeka Gra Edukacyjna i dwa wykłady specjalne :  przedstawiciela Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz gościa specjalnego- Jacqueline Kacprzak  
 
W tym roku dodatkową wartością Akademii jest dobór przestrzeni, w których będzie odbywać się Konferencja Dwa Dni w dwóch 
różnorodnych przestrzeniach: Pierwszego dnia (10.06.2016) zapraszamy do niezwykłego miejsca, jakim jest Centrum Społeczne 
Paca na warszawskim Grochowie  
Społeczne Centra Lokalne od kilku lat zaczynają gościć w tkance miejskiej. Paca 40 to przestrzeń, w której odbywają się 
wydarzenia integrujące pokolenia: aktywni mieszkańcy, społecznicy, artyści, akademicy tworzą to miejsce pełne otwartych, 
bezpłatnych i niekomercyjnych akcji. Dzięki takim inicjatywom tworzy się wspólnota obywatelska, przestrzeń debaty społecznej.  
 
Drugiego dnia ( 11.06.2016) przenosimy się na warszawską Ochotę do Miasteczka Orange  
Miasteczko Orange to jeden z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Polsce. Biurowiec został zaprojektowany przez 
znanego architekta Stanisława Fiszera. Miasteczko Orange to obiekt ekologiczny. Biurowce zużywają o około 30 %. mniej energii 
niż tradycyjne budynki biurowe.  
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY WYDARZENIA: TUTAJ                                                                                  Dowiedz się więcej:  TUTAJ 
MIEJSCE: 
10.06.2016 Centrum Społeczne Paca, ul Paca 40, Warszawa 
11.06.2016 Miasteczko Orange, Al. Jerozolimskie 160, Warszawa 
 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie. 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu. 
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http://odpowiedzialnybiznes.pl/aob2016/
http://lob.org.pl/lob-dla-studenta/konkurs-odpowiedzialnego-biznesu/ruszyly-zapisy-na-akademie-odpowiedzialnego-biznesu-2014/

