Cel:
Zaangażowanie pracowników firmy IBM w działania organizacji niosących
najbardziej potrzebującym i szerzenie idei CSR. Wzrost świadomości
pracowników IBM na temat rodzaju i obszaru działalności dolnośląskich
organizacji pozarządowych
Strategia:
Realizacja dni otwartych organizacji z sektora NGO w czasie których
pracownicy IBM będą mogli zapoznać się z projektami realizowanymi w organizacjach na
terenie Dolnego Śląska. Przedstawienie również oczekiwań oraz potrzeb organizacji:
jakiej wiedzy, umiejętności, doświadczeń poszukują, które potencjalnie mogą zostać
dostarczone poprzez zaangażowanie pracowników IBM (np: umiejętności liderskie,
wiedza jak efektywnie zarządzać projektami)

Uczestnicy:
Ponad 3000 pracowników IBM - potencjalni wolontariusze
Organizacje z sektora NGO

Termin oraz miejsce: IBM Wroclaw, ul. Muchoborska 8 Wrocław - 20.11.2013
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Agenda dni otwartych CSR

Godziny

Aktywność

Miejsce

10.00-11.00

Przygotowanie stanowisk (IBM oraz organizacje)

Lobby

11.00-11.45

Prezentacja każdej organizacji

Sala
Konferencyjna
049 A/B

11.45-13.00

Targi organizacji z sektora NGO

Lobby

13.00-14.00

Obiad

Jadłomania

14.00-15.00

Prezentacja każdej organizacji

Sala
konferencyjna

14.45-15.00

Ogłoszeni wyników konkursu najlepszy wolontraiusz
2013

Sala
konferencyjna

14.45-16

Targi organizacji z sektora NGO

Lobby

IBM zapewni: kawę, herbatę oraz obiad w pobliskiej restauracji podczas dni otwartych
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Harmonogram działań w projekcie Dni Otwarte CSR
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Harmonogram
działań

Opis

Komentarz

Termin

Wypełnienie
kwestionariusza

Na kolejnym slajdzie należy wypełnić
kwestionariusz - LINK

Spotkanie
organizacyjne w
siedzibie IBM

Omówienie przebiegu dni otwartych,
oczekiwań organizacji oraz firmy IBM

Data oraz godziny zostaną
przesłane 14.10.2013

28-31.10.2013

Przygotowanie
stanowiska

Roll up/materiały reklamowe/oczekiwania
od potencjalnych wolontariuszy krótki opis
(możliwośc wydrukowania przez IBM
czarnobiałych informatorów)

Przesłanie do Stanisław
Skórskiego 1 stronnicowego
informatora przed spotkaniem
organizacyjnym

15.11.2013

Prezentacja
organizacji

W dwóch sesjach o 10.00 oraz 13.00
krótkie zaprezentowanie pracownikom
IBM czym organizacja się zajmuje, jakie
projekty realizuje i jakich umiejętności
osób poszukuje

Przesłanie do Stanislaw
Skorskiego max 3 slajdów przed
spotkaniem organizacyjnym

15.11.2013

Targi

Zachęcanie potencjalnych pracowników
firmy IBM do wolontariatu w organizacjach

28.10.2013

20.11.2013
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JEŚLI TWOJA ORGANIZACJA JEST ZAINTERESOWANA UDZIAŁEM ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA
PONIŻSZEGO KWESTIONARIUSZA DO DNIA 28.10.2013 (PONIEDZIAŁEK)
https://docs.google.com/forms/d/1TOPmZ70r7FNgvl08-dwHju_aDFsTn8duIlujHeLrJSg/viewform

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do konktatkut:
Ludmiła Olszewska – ludmila.olszewska@pl.ibm.com - tel. 727-06-25-83
Stanisław Skórski – stanislaw.skorski@pl.ibm.com – tel. 727-045-748
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