Objectius 2018: créixer enfora i créixer endins
Els objectius per al 2018 són molt similars als que ens vam marcar per al 2017, amb un
canvi en l'activitat principal, que per al 2017 va ser el Seminari TSR+10 i per al 2018
serà la posada en marxa de l'Observatori del Desenvolupament Sostenible, així com
també un curs anual d'RSE per als membres. Pel que fa a la resta, s'aprofundirà en
aspectes que ja eren objectius del 2017 com la posada en marxa de més grups de treball
que permetin fer xarxa i la captació de nous membres.
[objectiu 1] Créixer en nombre d'associats
[objectiu 2] Fer un salt en la relació amb cada membre
[objectiu 3] Construir la comunitat d'empreses compromeses
[objectiu 4] Fer un salt en ser l'organisme empresarial de referència en RSE
[objectiu 5] Fer un salt en gestió

Programes
Programa RSE.Pime
Premis Respon.cat 2017
Programa Focus de l'RSE a Catalunya
Observatori del Desenvolupament Sostenible
Grups de treball
Trobades amb altres directius funcionals
Consell social de Respon.cat / Consell acadèmic de Respon.cat
Càpsules de coneixement
Trobades territorials

Comunicació
Elements comunicatius sobre les bones pràctiques
Posada en marxa del nou web

Accions noves
Curs Respon.cat de gestió de l’RSE (2018)
Projecte Llotges Empresa - Societat
Projecte acompanyament
Identificació de la materialitat
Informes Observatori
Associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la Responsabilitat Social a Catalunya.
Av. Diagonal 452-454 · 08006 Barcelona · Tel. 93 416 9457 · Fax 93 416 9521 · info@respon.cat · www.respon.cat

Accions vers el propi funcionament organitzatiu
Pla estratègic Respon.cat 2022
CSR Europe
Gestió de la pròpia responsabilitat social
Finalment, dos projectes cap al món universitari pendents d'abordar al Consell acadèmic
i de trobar finançament
Repte universitari: futurs professionals per unes empreses compromeses
Cicle sobre els valors de l'RSE
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