a CSR
Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Wyzwania, które na co dzień stoją przed CSRowcami – doskonalenia organizacji, jej produktów,
usług, i równocześnie odpowiadanie na potrzeby jej interesariuszy – często wymagają wyjścia
poza utarty tok myślenia i szukania nowych, nie zawsze oczywistych, rozwiązań. Równocześnie,
w centrum działań CSR są zawsze ludzie, a ile osób, tyle problemów i zarazem nowych pomysłów
i rozwiązań. Design Thinking może być tu bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza przy tworzeniu bardziej zrównoważonych produktów. Wynika to z jego istoty - inspiruje i zachęca do twórczego
wysiłku, a zarazem – ułatwia szukanie rozwiązań i porządkuje ten proces. Warto to wykorzystać.
EMPATIA

TWORZENIE

synteza

Jaki faktyczny
problem mają
nasi odbiorcy?

klienci
dostawcy
partnerzy
pracownicy

WYJDŹ
na ulicę
ZŁAP
za telefon i zadzwoń
NAWIĄŻ
kontakt z innymi

Na ile sposobów
możemy ten
problem
rozwiązać?

Który problem
decydujemy się
rozwiązać?

Sprawdźcie to,
pamiętając
o empatii.
społeczność
lokalna

Sylwia Lewandowska-Akhvlediani, MakeSense
Design Thinking jest fantastycznym narzędziem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na realne i palące potrzeby użytkowników. W myśl zasady „nic o nas bez nas”, pozwala
na włączenie interesariuszy od samego początku projektowania strategii i działań CSR, poprzez
fazę prototypowania, by sfinalizować na rozwiązaniu, które faktycznie przynosi rezultaty. Metodologia
ta pozwala na więcej luzu, lekkości i radości także samemu zespołowi odpowiedzialnemu za CSR,
gdyż nie trzeba w pojedynkę „urodzić” właściwego rozwiązania, można je współtworzyć. Warto
choć raz spróbować tych prostych kroków, z ogromnym potencjałem do rozwiązań pełnych mocy!

Czy to Wy jesteście
WŁAŚCIWYMI
osobami, żeby to zrobić?

Tak,
ja!

... ale
tato...
Jak wytłumaczysz
ten problem
4-LATKOWI?

Czy współgra
on z Waszą

testowanie

Jak najszybciej
przedstawić,
o co nam chodzi?

Jak
użytkownicy
reagują
na nasze
rozwiązanie?

prototyp

Jak najlepiej
wdrożyć
rozwiązanie?

PARTNERZY
Do kogo mówisz?
Problem

1) Gdzie jest efekt
?

Kogo
zaangażować
do
stworzenia
NAJLEPSZEJ
możliwej
realizacji?

Rozwiązanie

STRATEGIĄ
i

Jakie
FORMY
może mieć
rozwiązanie?

CELAMI
?

Jakie są
najciekawsze
PRZYKŁADY
rozwiązań?

ROZWIĄZANIE
=
NASZE CELE

Jakie jest
najgorsze
rozwiązanie
tego problemu?

2)

Call to action
Nagraj filmik
by opowiedzieć
o swoim pomyśle

PROBLEM
=
MY TERAZ

wdrożenie

1-3 min

3)

Co można
USPRAWNIĆ?

wróć do:
PROTOTYPU EMPATII

ZAPYTAJ
„Z czym się borykasz?”

Infografika została opracowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest efektem pracy grupy warsztatowej, prowadzonej przez Progressive Partners i MakeSense podczas spotkania Programu Partnerstwa FOB „Design thinking a CSR”.
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