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Odpowiedzialny biznes w Polsce 
 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało coroczny Raport „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to największy w Polsce przegląd CSR z rekordową
liczbą działań odpowiedzialnego biznesu. W sumie w edycji za 2019 rok znalazło      
się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. To około 10-procentowy wzrost!      
Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Najwięcej praktyk wspiera realizację celu 4. „dobra jakość
edukacji” i cel 3. „dobre zdrowie i jakość życia”. O ponad 100 proc. zwiększyła się liczba
praktyk przyporządkowana celowi 5. „równość płci” oraz celowi 10. „mniej nierówności”.
 
Źródło: https://bit.ly/2KnjVqk; https://bit.ly/3brSE1V
 
Inspiracja na wydarzenie: Udział w Right2B Forum (!). Webinarium: równość na rynku
pracy (ze względu na płeć, niepełnosprawność, pochodzenie) czy prawa konsumenckie. 
 
 
 

Przemoc domowa w dobie społecznej kwarantanny
 

Obecna sytuacja jest bardzo trudna. Ofiary przemocy domowej, zamknięte     
ze swoimi oprawcami na czas kwarantanny, są szczególnie narażone  na niebezpieczeństwo.
Ekspertka ONZ wezwała rządy krajowe do kontynuowania walki z przemocą domową     
w czasie COVID-19. Środki ochrony ofiar muszą pozostać dostępne lub zostać przyjęte     
w czasie kryzysu.
Pewna Polka przyczyniła się do walki z przemocą domową. Fikcyjny sklep internetowy
będzie pomagał ofiarom, które pod pozorem robienia zakupów internetowych, będą mogły
poinformować o swojej sytuacji i poprosić np. o wezwanie policji. 
 
Źródło: https://bit.ly/2wUjEbl; https://bit.ly/34PDm4z; https://bit.ly/2wW1bLo
 
Inspiracja na wydarzenie: Webinarium: Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej.;
Kampania społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej,
prowadzona w mediach społecznościowych.
 

Koronawirus przeszkodą w komunikacji osób Głuchych
 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej stał się wyzwaniem
dla osób Głuchych. Osoby te stanowią zróżnicowaną grupę. Nawet te z nich, które mają
implanty lub aparaty słuchowe i biegle posługują się językiem polskim w mowie i piśmie,
mają kłopoty ze zrozumieniem komunikatu, jeśli nie mogą jednocześnie obserwować ruchu
warg osoby, która do nich mówi.

 
Źródło: https://bit.ly/3cBQzAH
 
Inspiracja na wydarzenie: Warsztaty z języka migowego, połączone z panelem
dyskusyjnym dotyczącym sytuacji prawnej oraz społecznej osób Głuchych (w tym kwestia
dostępu do pomocy prawnej dla osób Głuchych). Institutional Visit: rozprawa tłumaczona
na język migowy.
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Równe miejsce – przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do dóbr
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

(link)
 
Podczas webinarium dowiecie się o najważniejszych przepisach prawa zakazujących
dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług na przykładach prowadzonych przez PTPA
spraw sądowych. Zostaną poruszone zagadnienia m.in. równego traktowania klientów.
 

Próba. Polska w czasie epidemii - cykl rozmów on-line
Fundacja Batorego

(link)
 
Cykl webinariów z ekspertkami i ekspertami, którzy opowiadają, jak bliskie im sfery życia
zareagowały na kryzys, jakie widzą zagrożenia i gdzie upatrują nadziei. Odpowiedzą m.in.
na pytania: jak odnaleźć się w obecnej, trudnej sytuacji?, jak zaadaptować się do nowych
warunków, aby sprostać ograniczeniom narzuconym przez kwarantannę?, jaka jest dzisiaj
rola mediów?, czy e-demokracja jest możliwa?- z jakimi problemami borykają się
samorządy?, jak zmieniają się postawy obywatelskie w czasie epidemii?
 

Warsztat online: Nie daj się złapać na fake-newsa
m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

(link)
 
Internetowe szkolenie, podczas którego zostanie pokazane w jaki sposób weryfikować
informacje. Podczas godzinnego szkolenia zobaczycie jak działają fact-checkerzy,
wszystkie narzędzia zostaną pokazane w praktyce i na realnych przykładach.
 

Webinarium: Jak radzić sobie z mową nienawiści i fake newsami?
Amnesty International Polska

(link)
 

Podczas webinarium dowiecie się jak mowa nienawiści, fake newsy i teorie spiskowe
funkcjonują w dzisiejszych czasach w internecie oraz jaką pełnią funkcję. Porozmawiamy
o tym, jak sobie z tymi zjawiskami radzić oraz jaka jest nasza rola, jako młodych ludzi,
aktywistów/aktywistek i nauczycieli/nauczycielek w ich przeciwdziałaniu.
 

Webinarium: Prawa człowieka w Ameryce Południowej
ELSA Kraków

(link)
 
Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze każdego zainteresowanego tematem praw
człowieka oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym, co dzieje się w
otaczającej nas rzeczywistości, która dla niektórych nie zawsze jest przychylna. Czekamy
na Was wraz z prelegentami, którzy podczas swoich wystąpień przekażą Wam, co
obecnie dzieje się w Ameryce Południowej w kwestii praw człowieka oraz przybliżą obraz
codziennego życia jej mieszkańców.
 

Right2B Forum
ELSA Poland

(link)
 

Celem Right2B Forum jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy
młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka       
w biznesie. Nadchodząca edycja dotyczy poszanowania różnorodności w biznesie.
Pokażmy co ELSA Poland myśli o odpowiedzialnym biznesie!
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https://www.facebook.com/events/2639467229657975/
https://www.facebook.com/events/468271560533784/?event_time_id=468271567200450
https://www.facebook.com/events/681543469315947/
https://www.facebook.com/events/3303266983036366/
https://www.facebook.com/events/593022381297620/
https://www.facebook.com/events/230143494759319/

