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Świadomość odpowiedzialności biznesu powinna być wprowadzana
jak najwcześniej, już nawet podczas edukacji w szkole podstawowej,
a na pewno przed momentem wejścia w życie zawodowe. W Europie
Zachodniej społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
w szkolnictwie jest wprowadzana na dużą skalę. Jednak należy
pamiętać, że trend i zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością
przedsiębiorstw w obszarze edukacji pojawiło się najwcześniej
w Stanach Zjednoczonych. 

Programy CSR-owe są przeprowadzane pod różnymi etykietami.
Najważniejsze z nich to Zrównoważony rozwój oraz Etyka biznesowa,
które są prowadzone odpowiednio w 24 i 22 proc. państw
europejskich. Ekologiczne Zarządzanie, Biznes i społeczeństwo są
prowadzone w 16 proc. państw europejskich. Niektóre państwa
Europy Zachodniej należą do programu The Science In School
Laboratory. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie
matematyki, bloku przyrodniczego oraz techniki na wczesnych
etapach edukacji. W 2008 roku takie sieci współpracy powstały
w dziesięciu państwach Unii Europejskiej. Jest to program
długoterminowy, który porusza tematy ochrony środowiska, ochrony
zdrowia czy też sytuacji na rynku pracy.

W Niemczech z racji bardzo rozbudowanego systemu edukacji
i różnych regulacji w poszczególnych landach, trudno wskazać

jednolity program na rzecz CSR. Inicjatywa Nauka w Szkołach opiera
się na wsparciu ze strony firm i organizacji pozarządowych edukacji
małych dzieci, licealistów, jak również studentów. Firmy działające
na szczeblu krajowym starają się zwrócić uwagę na swoje działania
i zachęcić nauczycieli do podjęcia starań w celu poprawy jakości
kształcenia. Zwraca się uwagę na naukę poprzez
eksperymentowanie i doświadczanie, dąży się do utworzenia sieci i e-
platformy, gdzie będzie można wymieniać się dokumentami między
partnerami a szkołami. W Niemczech w dialog i wdrażanie CSR
w życie zaangażowanych jest bardzo wiele podmiotów począwszy od
przedsiębiorców, rząd czy organizacje pozarządowe, aż po
środowisko nauki.

W Wielkiej Brytanii wdrażana jest strategia STEM, składająca się
z 11 planów działania, która stała się priorytetem na szczeblu
rządowym. W Wielkiej Brytanii ma miejsce współpraca pomiędzy
rządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami.
W obszarach działania można wyróżnić kontynuowanie przez
nauczycieli i wykładowców rozwoju zawodowego, jak też poprawę
i wzbogacanie programu kształcenia. 

We Włoszech program wprowadzania CSR do szkół zyskał poparcie
Ministra Edukacji, który w tym celu powołał ministerialną grupę
wspierającą. 

W Hiszpanii program wdrażania CSR skupia się na współpracy
pomiędzy koncernami. Hiszpania zamierza skoncentrować się nad
stworzeniem bazy już istniejących inicjatyw, z których mogliby
korzystać nauczyciele.

W świetle powyższych przykładów należy rozwijać w Polsce
współpracę przedsiębiorstw z edukacją w ramach formuły CSR.
Warunkiem skuteczności tych działań jest jednakże uwzględnienie
specyfiki funkcjonowania polskiego systemu edukacji, w tym
kształcenia zawodowego w rzemiośle. 

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „Społecznie
odpowiedzialne rzemiosło”, realizowanego przez Wielkopolską Izbę
Rzemieślniczą w Poznaniu we współpracy z firmą Doradztwo
Społeczne i Gospodarcze oraz brytyjską firmą MB Open Research.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3
– Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych
przedsiębiorców i pracowników firm rzemieślniczych w województwie
wielkopolskim poprzez wypracowanie strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu dla rzemiosła.
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