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Un programa pensat per a la vostra pime
• Si sou una pime que intenta fer les coses bé, no solament
amb qualitat sinó també creant valor per a totes les
parts: propietat, equip intern, clientela, comunitat,
planeta...
• Si creieu que ja esteu portant a terme bones pràctiques
però però que us cal un marc per posar-hi ordre, amb una
millor sistematització...
• Si creieu que la competitivitat de les empreses requereix
cada cop més saber gestionar els seus impactes i saber
crear valor a partir dels actius intangibles...
• Si voldríeu desenvolupar un sentit de propòsit
empresarial, que vagi més enllà dels productes i serveis
que oferiu...
• Si creieu que l’RSE pot ser per a la vostra empresa una
oportunitat per generar confiança entre la clientela i la
comunitat, i també captar i retenir el talent...
• Si us interessa mostrar visibilitat del compromís per a
possibles licitacions o cadenes de valor on es valori l’RSE...

El Programa RSE.Pime està
concebut per ajudar-vos a
fer el pas d’iniciar o
sistematitzar una gestió de
l’RSE vinculada al model
d’empresa i a la vostra
competitivitat.

Presentació
• RSE.Pime és des del 2008 el programa pioner
d’implantació de la Responsabilitat Social a les
pimes catalanes.
• Pretén facilitar eines i procediments de millora
en la gestió econòmica, social i ambiental a
partir de la implantació dels valors d’RSE a la
cultura empresarial de les organitzacions.
• Es porta a terme des de l’associació
Respon.cat, el referent empresarial en RSE a
Catalunya.
• El programa és gratuït per als participants,
subvencionat pel Departament d’Empresa i
Treball de la Generalitat de Catalunya amb la
voluntat de facilitar eines per a les pimes.

Objectius
• Cada empresa participant adquirirà les
bases per gestionar la seva RSE de
manera alineada amb el propi model
d’empresa per mitjà d’un programa de
capacitació, sensibilització i
acompanyament expert.
• Augmentar el nombre de pimes amb
propòsit, compromeses i alineades amb
els reptes de la societat, que incorporin la
gestió de l’RSE. Cada any som més pimes
compromeses!

Per què participar al Programa RSE.Pime
• Desenvolupar un sentit de propòsit
empresarial.

Beneficis de l’RSE

• Disposar d’un Pla d’acció elaborat per la pròpia
empresa per mitjà d’un procés àgil i pràctic.

• Gestió actius intangibles

• Començar immediatament a gestionar la pròpia
RSE mitjançant un programa adaptat a les
característiques de les pimes.

• Millora del clima laboral i la productivitat

• Disposar d’un acompanyament expert i la
possibilitat de compartir els progressos amb
altres directius de pimes, creant sinergies.
• Participar d’una xarxa de coneixement més
enllà del període inicial.
• Gaudir de visibilitat del compromís i del
reconeixement d’haver participat en el
programa (logo acreditatiu)

• Competitivitat empresarial
• Posicionament i diferenciació de marca
• Desenvolupament professional i personal

• Garantir la igualtat d’oportunitats dins
l’organització
• Conciliació de vida personal i laboral
• Fidelització i motivació de les persones
treballadores
• Atreure i retenir talent
• Millora de la comunicació interna
• Fidelització de la clientela
• Millora de la relació amb l’entorn
• Contribuir al desenvolupament sostenible

Podeu ser una de les participants
• Es busquen empreses amb sensibilitat en
temes ambientals, socials, laborals, bon
govern... que no han fet el pas a estructurar la
gestió de la Responsabilitat Social i que
estiguin interessades a iniciar un procés en
aquest sentit.

Criteris de selecció
–

Empreses petites, mitjanes o
microempreses (1-250 treb.)

–

Amb la seu social a Catalunya

–

Amb compromís de participació
aprovat per la direcció

• S’escollirà un mínim de 15 empreses
participants per mitjà d’un comitè tècnic
integrat per
– Respon.cat
– Consell de Cambres de Comerç de Catalunya
– Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya

Criteris de priorització
–

Sensibilitat i compromís

–

Cultura organitzativa i de gestió
desenvolupades i existència de bones
pràctiques prèvies

–

Es valorarà la diversitat sectorial i
territorial.

–

Es valorarà la diversitat de
dimensions, procurant prioritzar les
pimes petites (10 a 49 treballadors)

Compromís participants
• Per cada empresa hi participarà una
persona, sempre de nivell directiu,
especialment el màxim directiu.
• Se n'espera un alt nivell de compromís
per a seguir el programa i finalitzar-lo
amb èxit.

Metodologia
Virtualitat
El programa s’ha dissenyat per a l’optimització en format en línia, mantenint
dues sessions de presencialitat perquè la interacció entre participants de les
diferents empreses es valora molt positivament.

Materials
El programa disposa de materials propis dissenyats per facilitar que les pimes
participants puguin progressar d’acord amb les pròpies característiques.

Experts sessions i consultories
Les sessions seran conduïdes per persones expertes de reconegut prestigi i
experiència, així com també els acompanyaments a cada empresa.

Seguiment
La metodologia inclou un seguiment dels participants, amb contacte periòdic
per a assegurar el progrés, si bé la càrrega de feina correspon a cada empresa
participant. Aquest seguiment implica llançar els avisos d'agenda, aportar
materials, contacte telefònic o telemàtic per a solucionar temes puntuals...

Característiques
• Impacte alt
– Orientat a l'acció, dinàmiques
pràctiques
– Implicació directiva
– Elements de continuïtat

• Factors d'èxit
– Orientat a la realitat de les
empreses participant
– Focus cap a un model de
negoci sostenible
– Acompanyament expert
– Experiència de convocatòries
anteriors (2008 i a partir del
2015 anualment)

Dates
• Un Pla d’acció en sols 10 sessions + 2 sessions de consultoria incompany

•

1a sessió: 20 setembre (9-13h presencial). El sentit empresarial de l'RSE

•

2a sessió: 4 octubre (9-11,30h). Principis i matèries de l'RSE

•

3a sessió: 18 octubre (9-11,30h). La materialitat de la meva empresa

•

4a sessió: 8 novembre (9-11,30h). Diàleg amb els grups d'interès

•

5a sessió: 22 novembre (9-11,30h). Expectatives dels meus grups d'interès

•

6a sessió: 13 desembre (9-11,30h). Planificació estratègica i propòsit empresarial

•

7a sessió: 10 gener (9-11,30h). Gestió estratègica de l'RSE

•

8a sessió: 24 gener (9-11,30h). Gestió operativa de l'RSE

•

9a sessió: 7 febrer (9-11,30h). Gestió ètica

•

10a sessió: 4 abril (10-16h presencial). Sessió d’avaluació i tancament

Horaris

A partir del 2020, el programa es fa de manera virtual,
amb una metodologia concebuda per generar
dinàmiques en línia. Aquest fet facilita que pimes de
les comarques més perifèriques també hi puguin
participar sense desplaçaments per a cada taller.

Dimarts de 9 a 11,30h: Tallers virtuals amb tots
els participants. Són sessions participatives amb
una orientació metodològica per a fer el Pla
d’acció i aprendre a gestionar l’RSE.

Es faran presencialment solament la primera i
l’última sessió, per facilitar un millor coneixement
entre les persones participants, atès que el programa
es basa en tallers entre persones directives de les
pimes.

Dates presencials (La primera i la darrera
sessió tenen un horari més extens):
•
1a sessió: 20’set (9-13h) a Barcelona
•
10a sessió: 4’abr (10-16h) a determinar
A més, cada empresa rebrà l’acompanyament per part
d’una persona experta, amb qui faran dues sessions
de consultoria incompany, en dates a pactar amb cada
empresa.
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Respon.cat
Respon.cat, iniciativa empresarial per al

Què fem

desenvolupament de la responsabilitat social a
Catalunya, és una associació que agrupa més

A més del Programa RSE.Pime, Respon.cat
porta a terme moltes altres activitats:

d’un centenar d’empreses compromeses amb

•

Grups de treball: Empresa amb
propòsit, Empresa saludable,
Comunicar la Responsabilitat Social i els
ODS, Responsabilitat lingüística,
Voluntariat...

•

Premis Respon.cat

•

Trobades de líders empresarials

•

Curs de formació en RSE

el progrés de la seva RSE i fer de Catalunya un
territori socialment responsable. de sectors i
dimensions molt diverses. Va néixer el 2014
amb

la

voluntat

de

ser

l'organisme

empresarial de referència en RSE a Catalunya.

https://www.respon.cat/que-fem/
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