
ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Biuro tłumaczeń KONTEKST od wielu lat realizuje strategie odpowiedzialnego 
biznesu w dziedzinach takich jak: działalność charytatywna, etyka biznesu, 
zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, bezpieczeństwo 
w miejscu pracy i ochrona środowiska. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie 
strategii CSR jest Dział Współpracy z Klientemi z Prezestem Zarządu na czele.



Przetłumaczone przez nas dokumenty, takie 
jak umowy, upoważnienia, dokumenty 
rejestracyjne i świadectwa, służą pracowni-
kom PAH-u przebywającym na misjach zagra-
nicznych w ich codziennej pracy.
Nasz wkład w działalność Polskiej Akcji 
Humanitarnej polega na nieodpłatnym tłuma-
czeniu dokumentów wykorzystywanych w 
bieżących działaniach organizacji.           
W efekcie współpracy z PAH-em KONTEKST 
został nominowany do konkursu „Dobroczyń-
ca Roku” w kategorii „Projekt społeczny”. 
W ramach współpracy z organizacją zrealizo-
waliśmy kilkaset projektów o wartości ponad 
75 tysięcy złotych.

Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej

W 2012 roku z okazji 20-lecia PAH-u KONTEKST 
został wyróżniony jako jeden z największych 
darczyńców Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dzięki zbiórce i recyklingowi pozornie 
bezużytecznych tekstyliów, pozyskaliśmy 
fundusze które zostały przekazane na rzecz 
fundacji „Akogo?”.
W taki sposób proekologiczne działania 
przyczyniają się do wsparcia statutowych 
celów organizacji i udzielania systemowej 
pomocy pacjentom po ciężkich urazach 
mózgu, przebywających w śpiączce.

Pomaganie przez ubranieKarta Różnorodności

Różnorodność jest fundamentalną wartością 
w KONTEKŚCIE, dlatego w 2018 roku nasze 
biuro dołączyło do grona Sygnatariuszy 
Karty Różnorodności.
Inicjatywa ta jest realizowana w 16 krajach 
europejskich.
Jest to pisemne zobowiązanie, prowadzenia 
polityki równego traktowania i zarządzania 
różnorodnością, a także aktywnego przeciw-
działania dyskryminacji i mobbingowi w 
miejscu pracy.
KONTEKST zadeklarował prowadzenie 
działań wewnętrznych i zewnętrznych 
promujących różnorodność.



Pomagamy Mikołajowi

Kobiety na kierowniczych stanowiskach

W ramach akcji „Pomagamy Mikołajowi” 
pracownicy KONTEKSTU co roku odgrywają 
rolę św. Mikołaja i obdarowywują prezenta-
mi dzieci, których rodziny przeżywają tudne 
sytuacje finansowe oraz zmagają się z ciężki-
mi chorobami.

Kolejną sferą realizacji CSR są stanowiska 
kierownicze biura KONTEKST. Aż 75% z nich 
zajmują kobiety.
KONTEKST wspiera proces rozwoju zawo-
dowego kobiet oraz pomaga obalać stereo-
typy związane z narzucanymi im społeczny-
mi rolami.

Nadrzędną zasadą w zarządzaniu kadrą 
pracowniczą naszego biura jest postawa 
szacunku, wzajemnego zaufania i tolerancji. 
Wartości te są również stosowane na co 
dzień w relacjach pomiędzy pracownikami 
oraz w kontaktach z dostawcami i klientami.

Od 3 grudnia 2010 r. KONTEKST jest człon-
kiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 
listopada 2016 r. - partmerem tłumaczenio-
wym FOB. Do tej pory wykonaliśmy dla 
organizacji nieodpłatne tłumaczenia o 
wartości 60 000 złotych.

Członkostwo w FOB Etyka w biznesie

Projekt  „Rozwój pracownika – rozwój firmy” 
ma na celu wzmacnianie kompetencji 
miękkich, promowanie czytelnictwa wśród 
pracowników firmy oraz uczenia się przez 
całe życie.   
W ramach projektu powstała firmowa biblio-
teczka, zawierająca szereg książek z zakresu 
ogólnego rozwoju i samodoskonalenia, 
dostępna dla wszystkich pracowników.

Rozwój pracownika - rozwój firmy



Podziękowanie za regularne wspieranie działań PAH

Zapraszamy do współpracy

kontekst.pl


