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SpoL̀ecznie
odpowiedzialni
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility –
CSR) stanowi specyficzną strategię zarządzania przedsiębiorstwem, według której sukces
firmy osiągany jest w oparciu o inwestowanie
w kapitał ludzki, troskę o relacje z interesariuszami, ochronę środowiska oraz transparentność działań i dostępność informacji. Zgodnie
z tą strategią trwały rozwój osiągany jest poprzez podejmowanie świadomych i dobrowolnych działań, których celem jest jednocześnie
dobro spółki, identyfikacja i odpowiedz na
potrzeby pracowników i kontrahentów oraz
realizacja założeń w kwestii dbałości i troski
o naturalne środowisko. W takim rozumieniu,
strategia CSR jest odpowiedzią na wyzwania
i problemy stojące przed społeczeństwem w
XXI wieku. Mając swój udział w życiu społecznym, warto zdać sobie sprawę, że wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za zrównoważony
rozwój. Włączenie społecznej odpowiedzialności w strategię działań firmy i konsekwentne
stosowanie jej założeń we wszystkich obszarach działalności, pozwoli względnie szybko osiągnąć wymierne korzyści zarówno dla
przedsiębiorstwa, jak i dla całego otoczenia,
a pozytywne skutki takich działań odczuwalne będą również przyszłości.
Nowa Szkoła przyjmując strategię CSR jako
integralny element swojej działalności, planuje podjęcie szeregu działań, które zmierzać
będą do tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa jako pewnego i wiarygodnego kontrahenta oraz atrakcyjnego pracodawcy. Planowane działania mają dokładnie określone
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cele i powiązane są ściśle z długookresową
i planową strategią rozwoju firmy. W dalszym ciągu tworzone będą innowacyjne
rozwiązania, na które znaczny wpływ będą
mieli pracownicy firmy. Budowanie trwałych
i życzliwych kontaktów z klientami będzie zaś
tym bardziej możliwe, dzięki wyraźniejszemu wyeksponowaniu wartości podzielanych
przez ludzi tworzących naszą firmę, a które

swojej działalności. Dowodem i przejawem
społecznej odpowiedzialności są liczne certyfikaty, świadczące o bezpieczeństwie i doskonałej jakości naszych produktów. Już od
wielu lat inwestujemy bowiem w najnowsze
technologie produkcyjne i dbamy o najwyższe standardy. Uczestniczymy także w licznych konkursach o profilu CSR. W 2009 i
2010 roku, firma została laureatem w onkursie „Zabawka przyjazna dziecku” i ten
zaszczytny tytuł zdobyły kolejno Kolorowy
ogród, a później Grzybek manipulacyjny.

Na targach edukacyjnych Kielce
2012, ekologiczny projekt tekturowego samolotu otrzymał tytuł
„Produkt klasy marzeń”, a edal
Targów zdobyliśmy dzięki modelowi ruchomej koparki wykonanemu z klocków Morphun
Junior. Dnia 18.12 2013 roku
firma otrzymała certyfikat wiarygodności, potwierdzający pozycję firmy na rynku jako bezpiecznego kontrahenta. W dniu 13 czerwca
2014 roku, podczas gali podsumowującej
działalność Ruchu Innowacyjnego w Edukacji (zorganizowanej przez Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Nowa Szkoła otrzymała Certyfikat
Kreator Innowacji. Natomiast 17 lipca 2014
roku otrzymaliśmy od Fundacji GAJUSZ certyfikat Firma Dobra dla Dzieci za wspieranie
działań na rzecz chorych dzieci i ich rodzin.
Innym przejawem działalności CSR jest zorganizowanie praktyk dla studentów jednego

dla klientów posiadają największe znaczenie
i z którymi chcą się oni utożsamiać. Założenie
to wymaga świadomego działania, zaangażowania w sprawy społeczne i środowiskowe. Stawia przed nami nowe wyzwania, ale
równocześnie daje szansę na rozwój przy
zachowaniu wartości uznanych powszechnie za społecznie pożądane t.j. uczciwość,
lojalność i odpowiedzialność.
Wprawdzie realne wdrażanie strategii CSR
w firmie Nowa Szkoła podejmowane jest
obecnie, ale liczne działania wpisujące się w
strategię społecznej odpowiedzialności biznesu firma wykazywała od samego początku
www.nowaszkola.com
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z łódzkich liceów w ramach przedsięwzięcia
„Dzień przedsiębiorczości” organizowanym
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. W ramach Festiwalu Edukacji – przedsięwzięcia realizowanego przez
OMEP (Polski Komitet Światowej Organizacji
Wychowania Przedszkolnego) oraz Łazienki Królewskie, wspieramy działania twórcze, dostarczając materiałów plastycznych.
Uczestniczymy też w aranżowaniu przestrzeni
podczas Światowego Dnia Przedszkolaka.
Wspieramy Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pomagając w aranżacji i wyposażeniu jednej
z sal, a w Konkursie „Ele – mele, umiem wiele” skierowanym do uczniów szkół podstawowych, sponsorujemy nagrody i upominki.
Od kilku lat wspieramy Fundację „NOWE
POKOLENIE” organizującą Festiwal Radosnych Serc, skierowany do dzieci i młodzieży
z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
dostarczając nagród i upominków dla autorów docenionych prac. Jesteśmy również
mecenasem edukacji Muzeum Miasta Łodzi, gdzie wyposażyliśmy pokój dla dzieci
i nauczycieli oraz dostarczamy materiały
plastyczne. Wspieraliśmy również Fundację
Słonie na Balkonie, działającej powstałej dla
dzieci z problemami psychicznymi, pomagając w wyposażeniu sali gimnastycznej na
dziecięcym oddziale psychiatrycznym Szpitala im. dr J. Babińskiego w Łodzi
Niezmiennie od wielu lat firma kreuje standardy w zakresie przestrzeni dla edukacji,
inwestuje w najnowsze technologie produkcyjne, dba o najwyższe standardy. Wysoko
wykwalifikowana kadra pracowników o wieloletnim doświadczeniu, własny nowoczesny park maszynowy, szwalnia oraz baza
logistyczna stanowią mocne strony firmy.
4
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W zakresie działań CSR dotyczących pracowników działów produkcji, Nowa Szkoła
planuje zwiększyć ich zaangażowanie w życie firmy, poprzez bieżące korzystanie z sugestii, pomysłów i wykorzystywanie ich uwag i
uwzględniane potrzeb. Przeprowadzony został działalności produkcyjnej, którego celem
było usprawnienie procesu produkcji, spadku
materiałochłonności i ilości odpadów.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to
kompleksowe działanie firmy, które opiera
się na szeroko rozumianej odpowiedzialności,
a pozytywny wizerunek firmy oparty jest na
solidności i wiarygodności odnoszącej się do
relacji z kontrahentami z pracownikami oraz
o troskę o środowisko. Zdając sobie sprawę,
że postępowanie zgodnie z zasadami ekologii stanowi jeden z obszarów społecznej
odpowiedzialności, opakowania naszych gier
i pomocy edukacyjnych również są ekologiczne, wykonujemy je bowiem z tektury. Dzięki
konsekwencji i niezmiennej formie naszych
ekologicznych opakowań, stały się one poniekąd naszym znakiem rozpoznawczym.
Dla wszystkich tych, którym bycie „Eko” również jest bliskie, posiadamy w swojej ofercie
kartonowe szuflady, które idealnie pasują do
naszych mebli i stanowią ekologiczną alternatywę dla pojemników z tworzyw sztucznych.
Ciekawą propozycją jest też projekt AKTO,
gdzie przy wykorzystaniu tekturowych pudelek, pustych plastikowych butelek, nakrętek
oraz proponowanego przez nas zestawu
prostych narzędzi i gwintów, można stworzyć wyjątkowe konstrukcje. Podczas takiej
wspaniałej zabawy, dzieciom łatwiej jest
zrozumieć pojęcie recyklingu, a tworzenie
wyjątkowych zabawek z kartonu, dostarcza
im wiele radości.

CSR, w tym tworzenie strony internetowej,
stanowiącej kanał informacyjny o strategii
CSR. Planowane jest też wiele innych działań, jak zorganizowanie konferencji, mającej
charakter promocyjno – informacyjny oraz
raportowanie, będące jednocześnie zobowiązaniem i metodą weryfikacji podjętych
założeń i poczynionych działań.
Pragnąc dbać o potrzeby pracowników, klientów, dostawców, zachowując przy tym transparentność i przejrzystość własnych działań
biznesowych, zdajemy sobie jednocześnie
sprawę, że działanie firmy powinny być strategiczne i długofalowe. Nowa Szkoła planuje
podjąć intensywne ukierunkowane działania
obejmując nimi trzy obszary działalności: pracowników, kontrahentów i środowisko naturalne. Wierzymy, że dobre praktyki prowadzone
przez nas zgodnie z założeniami CSR, ciągłe
wzbogacanie oferty o bezpieczne produkty

wysokiej jakości, wspólne działanie, kreatywność oraz budowanie konkurencyjności naszej
firmy dzięki innowacyjności rozwiązań, jest
właściwym kierunkiem działań. Jako że główne i najważniejsze grono naszych odbiorców
stanowią dzieci, budowanie pozytywnego
wizerunku firmy jako firmy odpowiedzialnej,
życzliwej i godnej zaufania, stanowi dla nas
najwyższy priorytet.
Bibliografia:
Bieńkiewicz M., Spoeczna odwpowiedzialność – z zysku czy dla zysku? CSR jako narzędzie wzmacniania
konkurencyjności firm i regionów, [w:] L. Lewandowska
[red.], Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE, Łódź 2011
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=
51546EA9992B4ED58D60A75C0B7E34D6

Nowa Szkoła realizuje również szereg innych działań, wpisujących się w założenia
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Bądź Eko, Ucz Eko!
Nowa Szkoła stawia na ekorozwój! Z roku na
rok staramy się wzbogacać naszą ofertę tak
aby zaspokoić obecne potrzeby panujące na
rynku a jednocześnie rozbudzać świadomość
ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za
ochronę środowiska. Dlatego postanowiliśmy
że nasza oferta począwszy od produktów a
na ich opakowaniach kończąc w całości jest
przydatna i można ja w ciekawy i twórczy
sposób wykorzystać.
Pierwszym dowodem na to jest sposób w jaki
dostarczony jest Nasz katalog. Został on zapakowany w estetyczne, kartonowe, ekologiczne pudełko które nie tylko zabezpiecza
zawartość ale również można je w całości wykorzystać budując z niego kartonową zabaw-

kę (co roku
inny projekt)! Dzięki
szablonowi
znajdującemu się
na pudełku, który
z łatwością można wyciąć, kilku
zakrętkom po butelkach plastikowych i Akto
gwintom można stworzyć trwałą konstrukcję.
Jak? Akto Concept – nasz najnowszy projekt,
którego głównym założeniem jest segregacja.
Dzięki niej mamy możliwość ponownego wykorzystania i nadania przedmiotom nowego
przeznaczenia.

Wykorzystując wszystkie elementy systemu
Akto możemy tworzyć rzeczy, w budowie
których ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Prezentowany przez Akto Concept pro
gram edukacyjny nie tylko uczy dzieci se
gregowania odpadów, recyclingu i ekolo
gicznego podejścia do świata i środowiska,
ale także rozwija wyobraźnię i zdolności
manualne. To również świetny sposób aby
rozbudzać w najmłodszych świadomość
ekologiczną i poczucie odpowiedzialności
za środowisko.
W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tyl
ko zwiększać jego tempo. Mahatma Gandhi
Więcej informacji o AKTO oraz pomys
łów na wykorzystanie kartonów na stronie
www.akto-concept.com

w w w. a k t o - c o n c e p t . c o m

Łącznik 3D
tekturowa forma pozwalająca na łączenie kartonów
w trzech płaszczyznach

Rurki tekturowe
dzięki nim, w połączeniu z AKTO
gwintami można konstruować piętrowe budowle.

Eko Tool
przyrząd pozwalający w łatwy i bezpieczny sposób zrobić okrągły otwór w kartonie,
wielkością odpowiadający
Akto gwintom

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie!
Mahatma Gandhi

Świat to my. Zmienia się i roz
wija razem z nami. Chcąc mieć
wpływ na jego losy musimy
myśleć o naszej przyszłości,
którą z kolei są dzieci. Z tej idei
zrodził się pomysł realizacji
projektu stawiającego sobie za
główny cel dbałość o środowis
ko, w formie programu eduka
cyjnego dla najmłodszych. Tym
w skrócie jest Akto Concept,
inicjatywą mającą na celu za
dbanie o przyszłość środowiska
dziś.
6
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Głównym założeniem projektu
Akto jest segregacja. Dzięki niej
mamy możliwość ponowne
go wykorzystania i nadania
przedmiotom nowego prze
znaczenia. Plastikowe butelki,
zakrętki i kartony doskonale
nadają się do ponownego uży
cia a co za tym idzie świetnej
zabawy. W połączeniu z kilko
ma dodatkowymi elementami
można w łatwy sposób łączyć
je ze sobą, tak aby tworzyły
trwałą konstrukcję.

Łącznik 2D
tekturowa forma pozwalająca na łączenie kartonów w dwóch
płaszczyznach

AKTO gwinty
podstawowy element systemu AKTO. Idealnie pasuje do zakrętek po butelkach plastikowych. System
ułatwia łączenie ze sobą
kartonów.

Mały łącznik
tekturowa forma pozwalająca
na łączenie kartonów w jednej
płaszczyźnie

Duży łącznik
tekturowa forma pozwalająca
na łączenie kartonów w jednej
płaszczyźnie

www.nowaszkola.com
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„Przedmiotem ekologii jest wpływ działal
ności człowieka na środowisko”.
To motto od początku przewodzi wielu
naszym działaniom. Parę lat temu zaczę

Stemple owoce DN 2627
Drewniane, na uchwycie dodatkowo oznaczone motywem odbitki. Oznaczenie wykonano
techniką laserową co zapewnia jego trwałość
i czytelność. Z pewnością ułatwi pracę dzieciom
i nauczycielom.

8
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Historyjki
z kotem Pysiem

Sortuję i liczę.
Duży zestaw magnetyczny NS 0494
Zestaw tafelków magnetycznych, które można
wykorzystywać do przeliczania, sortowania,
tworzenia wzorów i układania równań.

Kodeks Klasowy
NS 1361

Bezpieczeństwo wokół nas
NS 0996

Szanujemy przyrodę
NS 0997

gr
y

Ubieramy koty NS 0984
Zadaniem graczy jest jak najszybsze ubranie kota na swojej
planszy. Słownictwo związane
z ubraniem i częściami ciała. Zabawie pomaga kod samokontroli
w postaci figur geometrycznych
oraz ruchomy kołowrotek. Instrukcja zawiera liczne warianty gry

go

Gra logiczna polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy
wg schematów z kart pracy. Zadania stopniowane są według
trudności. zadaniem gracza jest
przekształcenie układu przy jak
najmniejszej liczbie ruchów. Gra
rozwija logiczne myślenie i miejetność przewidywania.

i zrozumiały dla dzieci sposób pokazuje jak należy się zachowywać
by być grzecznym, przyjaznym
dla ludzi, zwierząt i przyrody oraz
jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

gielskie
an

9
d NS 039
ó
r
g
o
y
w
Owoco

Seria gier edukacyjnych przekazujących wartości społeczne, promujących postawę proekologiczną oraz uczących zasad dobrego
zachowania. Bohaterem gier jest
sympatyczny kot Pyś, który w jasny

do

Dbając o środowisko i pokazując dzieciom sposoby na praktyczne stosowanie zasad ekologii, opakowania naszych
gier wykonujemy z tektury. Swoją uwagę
skupiamy natomiast na zawartości opakowań i tutaj jakość wykonania i walory
edukacyjne stanowią dla nas najwyższy
priorytet. Prawdziwa wartość pomocy
edukacyjnych znajduje się bowiem we
wnętrzu szarych ekologicznych pudełek.

liśmy stosować ekologiczne opakowania
do naszych produktów. Do dziś wprowa
dziliśmy kolejne serie materiałów eduka
cyjnych mających powiązania z ekologią.

Nasze domy NS 0986

Utrwalanie nazw wyposażenia domu.
Zadaniem gracza jest jak najszybsze
uzupełnienie swojej planszy o brakujące elementy w postaci ilustracji
lub nazw.

*wicej gier i pomocy edukacyjnych na
www.sklep.nowaszkola.com
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szafka z klockami
NS 4000
Nowa szafka z klockami to doskonały mebel do
kącika małego konstruktora w sali przedszkolnej
albo na świetlicy. Każdy z 8 pojemników zawiera
inny zestaw klocków, a dołączone do nich karty
pracy to gwarancja wielu godzin kreatywnej i roz
wijającej zabawy.

• wym. 56,4 x 37,5 x 93,8 cm
• 8 dużych pojemników kartonowych
• 8 rodzajów klocków
• 8 zestawów kart pracy
• na pojemnikach miejsce na podpis
• wyjątkowa aplikacja dobrana motywem do klocków

Kartonowe szuflady
To rewolucyjne artykuły. W pierwszych latach
istnienia Nowej Szkoły stworzyliśmy ekolo
giczną, kartonową cegłę – ciekawy artykuł
konstrukcyjny, a także służący do zajęć ru
chowych. Po sprawdzeniu jej wytrzymałości
stała się ona natychmiast natchnieniem dla
innowacyjnej koncepcji szuflad kartono
wych. Gdy je przetestowaliśmy, okazało
się że wytrzymują one obciążenie 50 kg.

Z wielkim zapałem staraliśmy się do nich prze
konać początkowo sceptycznych klientów,
a wytrzymałość, cena i funkcjonalność stały
się najlepszą reklamą.
PODWÓJNE EKO!

szafk
Cegły z kartonu. Duże klocki

NS 1007

32 cegły w 4 kolorach do licznych zabaw konstrukcyjnych jak i do demonstrowania matematycznych pojęć.
Specjalna konstrukcja ich sprawia, że są trwałe i utrzymują ciężar dorosłej osoby.

Karty pracy
Do stworzenia kart pracy za
inspirowała nas chęć uroz
maicenia oferowanych przez
nas gier i zab aw, poprzez
rozszerzenie ich o dodatkowe
warianty. Nowe propoz ycje za
stosowań poszczególnych gier,
klocków, kart magnetycznych czy
liczmanów, tworzymy w oparciu
o współpracę z pedagogami oraz
nauczycielami, znającymi środowisko
przedszkolne i szkolne od strony praktycznej. Karty
pracy stanowią dodatkow y produkt, będący istotną po
mocą i ułatwieniem dla nauczycieli podczas zajęć, ale
bez przeszkód mogą być wykorzystywane przez dzieci
podczas indywidualnych zabaw w domu.

10 www.nowaszkola.com
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stoły klasyczne
o regulowanej w ysokości
z metalow ymi nogami

szatnia dżungla
Boa NS 0061

Krokodyl NS 0060

Nowe szatnie charakteryzuje lekka konstrukcja na stabilnym metalowym
stelażu. Posiadają 6 małych półeczek na czapki, 6 podwójnych wieczaczków oraz kratkę na buty. Kolorowa aplikacja węża i krokodyla wykonana
z płyty mdf, konstrukcja ławki oraz górnych półek z płyty w kolorze brzoza
z obrzeżem z multipleksu.

Grzyb manipulacyjny NS 0436

Stabilne metalowe nogi do stołów o 3 stopniach
regulacji. Po montażu zestawy krótszych i dłuższych nóg łącznie z blatem o gr. 25 mm, pozwalają otrzymać stoły o 2 różnych zakresach wysokości 1-3 (46- 53-59 cm) oraz 3-5 (59- 64–71

cm). Nogi należy zamontować do blatu za pomocą śrub w miejsce gotowych otworów. Nogi
posiadają antypoślizgowe końcówki z worzywa
sztucznego. Dostępne w zestawach po 4 i 6 szt.
[zgodne z Polską Normą PN-EN 1729-1:2007]

kwadratowe

prostokątne

okrągłe

sześciokątne

▪▪ 75 x 75 cm

▪▪ 75 x 123 cm

▪▪ ø 90 cm

▪▪ ø 143 cm

blaty

Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ściany,
wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki, figury geometryczne, suwaki. Wielkość
grzybka umożliwia schowanie się pod kapeluszem, co sprzyja atmosferze intymności zabawy i podziałowi miejsca pracy.
Kapelusz grzybka wykonany z trwałej
tkaniny PCW, zdejmowany z podstawy,
może służyć jako siedzisko, a dla mniejszych dzieci jako kształtka rehabilitacyjna.
Liczne elementy manipulacyjne zachęcają
do zabaw usprawniających motorykę palców. Kapelusz to kształtka rehabilitacyjna
zmożliwością zdjęcia.

obrzeża

stabilność

bezpieczeństwo

solidna konstrukcja

ślizg

regulacja wysokości

4°
12 www.nowaszkola.com

www.nowaszkola.com 13

Dzięki możliwości tworzenia różnorodnych konstrukcji, stanowią one wspaniały
materiał do aktywnej zabawy. Różne wielkości i formy pianek oraz ich waga,
zostały dostosowane do możliwości dzieci, a trwała i estetyczna tkanina PCW,
którą są pokryte, wpływa na komfort użytkowania oraz ułatwia utrzymanie
pianek w czystości.
Nasze pianki zapewniają bezpieczne i przytulne miejsce zabaw, dopasowane
do potrzeb małego dziecka.

Basen kropla
NS 2101

W naszych piankach uzywamy jako materiał wierzchni trwała, łatwą do utrzymania w czystości bezftalanową tkaninę PCW. Nie powoduje ona skutków ubocznych, takich jak: zaburzenia poziomu hormonów, lub astmy, alergii, cukrzycy, choroby nerek i wątroby u osób, które mają z nim bezpośredni kontakt.

Kolorowy ogród NS 1999

Materace składane
PS 2160

Novamus NS 0125

Schody NS 0110
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W 2013 r. Nowa Szkoła sp. z o.o. podpisała z PARP umowę o dofinansowanie projektu
„Praktyka CSR w Nowej Szkole”; projekt dofinansowany został z funduszy szwajcarskich.

znajdź nas na

facebooku

Projekt obejmuje:
- przygotowanie strategii CSR, która będzie mieć za zadanie usystematyzować politykę
Firmy w tym zakresie;
- uzyskanie certyfikatów poświadczających wysoką jakość i bezpieczeństwo własnych
wyrobów na ponad 150 produktów;
- przeprowadzenie audytu - jego celem będzie wszechstronna ocena aktualnej strategii
wytwarzania/organizacji produkcji z orientacją na dokonanie usprawnień poprzez
bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami i wykorzystanie potencjału załogi
zaangażowanej w proces produkcji;
- system raportowania CSR, służący do komunikowaniu działań CSR interesariuszom;
- działania z zakresu komunikacji społecznej:
- stworzenie podstrony poświęconej CSR na stronie www (w wersji polskiej i angielskiej),
- konferencja poświęcona praktykom CSR w Nowej Szkole.

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25
Telefon
(042) 630 17 28
(042) 630 04 88
Fax
(042) 632 73 28

Infolinia
801 5555 08
@
poczta@nowaszkola.com
www
www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com

PROJEKT „PRAKTYKA CSR W NOWEJ SZKOLE” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
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