
"Praktyczne działania CSR w obszarze 

zaangażowania społecznego"



Współpraca ngo z biznesem 

Pracownicy NGO pozyskujący środki na organizacje pozarządowe (z ang. 
Fundraiser) i menedżerowie CSR wspólnie wypracowują rozwiązania i 
komunikację, aby CSR nie stał się tylko furtką  do przekazywania pieniędzy. 

„W danej chwili nie masz czasu, by sprawdzić autentyczność prośby i potrzeby. 
Wątpisz, że same pieniądze mogą cokolwiek zmienić. I masz rację”. 

Fot.pl.freeimages.com



Stowarzyszenie SARCOMA

Wspieramy społeczeństwo w walce z groźną chorobą cywilizacyjną 
wynikającą między innymi z zanieczyszczeń środowiska. 

Angażujemy wszystkie środowiska na rzecz wsparcia osób chorych 
onkologicznie i ich rodzin dla polepszenia jakości ich życia oraz 
promujemy profilaktykę i edukację zdrowotną.
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Stowarzyszenie SARCOMA

 wspieramy najbardziej potrzebujących pacjentów

 szkolimy personel medyczny 

 kampania „Sięgnij po naszą piłeczkę”

 jesteśmy organizatorem pierwszego w Polsce biegu 
onkologicznego „Onkobieg Razem po zdrowie!”

 projekt badań dermatoskopowych skóry „Słoneczny Patrol” 

 wydajemy bezpłatne publikacje 

 współpracujemy z najlepszymi ekspertami: Polska Koalicja 
Pacjentów Onkologicznych, Sarcoma Patients Euronet, Polskie 
Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Akademia Czerniaka
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Onkobieg Razem po zdrowie!

 pierwsza w Polsce charytatywna impreza biegowa o tematyce 
onkologicznej organizowana od 2008 r. 

 dzięki środkom zebranym podczas biegu możemy działać cały rok 

 w ostatniej edycji udział wzięło ponad 2500 osób

 łączna ilość wspólnie  pokonanych kilometrów podczas każdego 
Onkobiegu to ponad 11 000 km. 

 nagroda The Champ Awards w kategorii: Bieg Charytatywny 

Fot.www.sarcoma.pl



Onkobieg Razem po zdrowie!

Tego nie da się opisać. Trzeba tam po prostu być. Przenieśmy się na 
chwilę na Onkobieg Razem po zdrowie!

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu. 

Film: Sarcoma



Onkobieg Razem po zdrowie!

promowanie firmy jako odpowiedzialnej społecznie i otwartej na 
problemy oraz potrzeby osób chorych na nowotwory

prezentacja pozytywnego wizerunku firmy kilkutysięcznej 
publiczności oraz przedstawicielom instytucji publicznych, świata 
biznesu, kultury i organizacji pozarządowych

możliwość zaangażowania pracowników w wolontariat  
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Słoneczny patrol – zdrowy pracownik 

Czerniak to nowotwór, który wciąż bardzo ciężko poddaje się 
skutecznemu leczeniu. Dlatego najważniejszą rolę w walce z nim 
pełni profilaktyka i wczesne rozpoznanie choroby. Jeżeli choroba 
jest wcześnie rozpoznana, szanse na wyleczenie oscylują w 
granicach 90-100 %.

Partner Merytoryczny Projektu 
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka
Członek honorowy Stowarzszenia Sarcoma
www.akademiaczerniaka.pl
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http://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/o-akademii-czerniaka/rada-naukowa-akademii-czerniaka/


Słoneczny patrol – zdrowy pracownik 

 badanie z udziałem nawet 160 osób w ciągu jednego dnia 
prowadzone przez 2 lekarzy i eksperta z SARCOMY. 

materiały promujące wydarzenie (plakaty, elektroniczne 
zaproszenie itp.) 

 publikacje dla pracowników

 przyznanie firmie certyfikatu „Firma przyjazna zdrowiu”
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Słoneczny patrol – zdrowy pracownik 

unikatowy sposób pokazania społecznej odpowiedzialności 
biznesu 

zwiększenie szans na wyleczenie pracowników objętych 
badaniem 

możliwość uzyskania pozytywnej oceny jako pracodawcy 
i zwiększenie zaangażowania kadry
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Dziękuję za uwagę
Szymon Bubiłek 


