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Ολοκλήρωση πιλοτικών εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές του
συγχρηματοδοτούμενου έργου Growing on Ethics, που υλοποιείται από την
Κοιν.Σ.Επ. knowl με συντονιστή το Δίκτυο CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και άλλους εταίρους από την Πορτογαλία,
την Κύπρο, και την Ελβετία και συγκεκριμένα τους: ISQ, ACEGE, EDEX, SECGenève. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένα σε
κάθε χώρα από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα, αφού προηγήθηκε
σχετική μελέτη - έρευνα αναγκών.
H υλοποίηση του Growing on Ethics ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013,
στοχεύοντας στην ενίσχυση του γνωστικού αντικειμένου στελεχών και
επαγγελματιών, γύρω από τις αρχές της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αξιοποιώντας σχετική μεθοδολογία που
εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Πορτογαλία. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα καλύπτει τόσο διαχρονικά θέματα που αποτελούν πυλώνα της
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, όπως η Υπεύθυνη Ηγεσία και η Ενίσχυση
της Ηθικής Συμπεριφοράς, όσο και θέματα που συνδέονται με
συγκεκριμένες επιχειρησιακές πολιτικές και επηρεάζουν καθοριστικά τη
λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής &
Προσωπικής Ζωής και οι Έγκαιρες Πληρωμές.
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια συμμετείχαν 12-17 επιλεγμένοι εκπρόσωποι
επιχειρήσεων (κυρίως μικρών και μεσαίων) και οργανισμών (εκπαιδευτικών,
επιμελητηρίων κ.λπ.) ανά χώρα, καλύπτοντας όλο το εύρος ενδιαφερομένων
συμ-μετόχων. Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής ήταν η ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική προσέγγιση,
προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη εκδοχή τόσο της ίδιας της
διαδικασίας εκπαίδευσης, όσο και του εκπαιδευτικού υλικού.
Για το σκοπό αυτόν, προβλέπεται η υλοποίηση και δεύτερης πιλοτικής
εφαρμογής, έτσι ώστε το 2ο εξάμηνο του 2015 να ξεκινήσει και η επίσημη
διάθεση του προγράμματος αυτού σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Το σύνολο των αποτελεσμάτων και των περιεχομένων του προγράμματος
θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 23
Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα, με τίτλο «Growing on Ethics: επενδύοντας
στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

