Programa ‘Empreses Responsables de Barcelona’
Empreses Responsables és un programa impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa,
que té com objectiu promoure i facilitar la integració de la Responsabilitat Social a l’estratègia de negoci de les
empreses participants, a partir d’un pla d’acció que incorpori aquesta perspectiva en totes les àrees de l’empresa.

Fases de Projecte:

Fase 1

Diagnosi de la empresa
Adquisició de coneixements

Fase 2

Fase 3

Disseny d’un pla
d’acció de
Responsabilitat
Social

Implantació,
seguiment i difusió
de les accions
proposades

Metodologia:

Sessions Grupals

Tallers conjunts amb totes les empreses
participants, que permetran adquirir
coneixements en els cinc àmbits de la
RSC, eines per gestionar-la, compartir
bones pràctiques i generar sinergies amb
altres empreses i persones directives.

Assessorament Individual
Procés d'acompanyament i consultoria
individualitzat orientat a l'acció ‘in
company’. S’analitzarà la empresa des
de un punt de vista de la RSE i
s’elaborarà una estratègia i un Pla
d’Acció que permeti implementar
mesures i fer-ne un seguiment i
avaluació.

L’assessorament personalitzat inclou sessions individualitzades presencials de treball i suport online:
Sessió inicial de brífing de projecte, coneixement de necessitats, anàlisis de potencialitats, establiment de
prioritats, disseny de la estratègia i el Pla d’Acció i mesures de seguiment i comunicació.
La finalitat es facilitar a les empreses la incorporació e mesures de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a
través de la formació, l’assessorament específic i el suport tècnic.
Quines empreses poden participar?
Petites i mitjanes empreses ubicades a la ciutat de Barcelona que desitgin reflexionar sobre la creació de valor i
l’impacte que la seva activitat té en l’entorn i en les persones i organitzacions que s’hi relacionen.
La gestió de la responsabilitat social és la manera de garantir que els valors de compromís amb la societat prenen
un sentit empresarial i formen part de la identitat corporativa, reduint o eliminant els impactes negatius de la seva
activitat i maximitzant-ne els positius.
Propera edició del programa prevista per Octubre de 2018.
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a javier.lopez@barcelonactiva.cat

