
zaangażowanie pracowników

baza projektów ESG i SDG

raportowanie niefinansowe

pierwsza platforma ESG & SDG



dlaczego?

Wyobrażaliśmy sobie świat, 
w którym ludzie są dla siebie życzliwi, 
robią dobre rzeczy dla siebie i innych. 

Małymi krokami zmieniają siebie i otoczenie na lepsze. 

Wierzymy, że taki właśnie efekt 
możemy osiągnąć dzięki Small Step Matters.



Small Step Matters to 
pierwsza w Polsce platforma i 
aplikacja mobilna 
angażująca pracowników oraz 
wspomagająca praktyczną 
realizację polityki SDG, ESG i CSR

rozwiązanie:



Akcje & Know-how
● korzystaj z gotowej bazy akcji 

SDG, ESG i CSR
● twórz własne akcje
● inspiruj najlepszymi projektami

Zaangażowanie
● mobilizacja Pracowników wokół 

wartościowych projektów
● oddolne generowanie nowych 

inicjatyw
● zwiększenie zasięgu własnych 

akcji
● projekty partycypacyjne

co zyskuje Organizacja i Pracownicy?

Strefa Rozwoju
● microlearning i szkolenia
● mindfulness i well-being

Raportowanie
● raportowanie SDG i ESG
● raportowanie na potrzeby 

IR



● interfejs znany z social media
● wall i tablica aktualności
● postowanie, dzielenie się, komentowanie
● like’owanie akcji i postów
● grupy dyskusyjne i czaty
● zapraszanie znajomych
● ładowanie zdjęć i filmów

Platforma jest w pełni responsywna i zgodna 
z polityką mobile first

Onboarding & UX



Okiem Użytkownika

Treści  na platformie są podzielone na 3 obszary:

Nasze Akcje
Strefa, gdzie Partnerzy publikują akcje i pozyskują dla nich Uczestników. 
Akcje działają na zasadzie grup społecznych - można dołączać, brać udział, 
zapisywać się na wydarzenia, rozmawiać, czatować itp. Dostęp do Naszych 
Akcji nie wymaga abonamentu uczestników.

Strefa Rozwoju
Gotowe, przygotowane wcześniej przez Partnerów materiały do 
regularnych zajęć/spotkań/kursów itp. Znajdą się tu np. codziennie zajęcia 
jogi, micro learningu, filmy z codziennego fitness przy biurku itp.  Dostęp do 
Strefy Rozwoju ma charakter abonamentowy dla Uczestników.

News / blog
Zbiór ciekawych dla Użytkowników artykułów, porad, newsów i innych 
treści “do poczytania w wolnej chwili” Dostęp do Bloga nie wymaga 
abonamentu uczestników.



Nasze akcje
Grupy tematyczne i dyskusyjne

Akcje to projekty ESG, SDG i CSR. Każdy projekt ma własna grupę 
społęcznościową, Uczestników, sympatyków. Grupy 
społecznościowe działają na zasadach znanych z social media i FB, 
z możliwością dołączania Uczestników, postowania, dzielenia się, 
lajkowania, publikacji materiałów audio, zdjęć i filmów. Grupy mogą 
także organizować wydarzenia i zapraszać Uczestników.

Akcje tworzone są:

● przez Partnerów platformy SSM
● przez firmy-Uczestników platformy

Raportowanie:

● na bieżąco widzisz zaangażowanie wszystkich członków 
Twojej organizacji

● masz dostęp do raportów zaangażowania innych osób w 
Twoje projekty



Akcje Partnerów - Przykładowa akcja: 

EXEL - system eliminowania spalin
(EXhaust gases ELiminator)

Tylko jeden metr kw. powierzchni roboczej lameli pokrytych całkowicie 
neutralnym tlenkiem tytanu działa niczym wiele tysięcy drzew lub hektary 
specjalnych łąk antysmogowych.

Możliwość montażu:
- przy zakładach pracy, szkołach, placach zabaw, na boiskach
- na wiatach przystankowych, barierkach wysepek przystankowych, 

wewnątrz kasetonów i słupów reklamowych
- integracja z ekranami akustycznymi 

instalacje montowane w autobusach i tramwajach, które ruszając na trasy 
staną się one armią miejskich odkurzaczy smogu i to sprzątające 
mimochodem, przy okazji codziennej pracy. 

Działając kompleksowo poprawimy atmosferę tak, jakby w centrach miast 
wyrosły dosłownie miliony drzew (i to takich, które zimą nie tracą liści), 
wciąż pozostawiając miejsce na zasadzenie tych prawdziwych.



Strefa rozwoju

W Strefie Rozwoju znajdują się materiały typu:

● szkolenia
● serie nagrań wideo
● microlearning
● spotkania streamingowane
● transmisje zajęć sportowych i rozwojowych

Materiały są podzielone w logiczne sekwencje np. kursy podzielone 
na pojedyncze lekcje, codzienne odcinki wiedzy itp.

Użytkownicy:

● mają dostęp do wersji demo danej aktywności (np. 3 
darmowych odcinków)

● po rejestracji za zakupie abonamentu - stały dostęp do 
wybranych treści



● listy i szczegółów zainicjowanych akcji
● zasięgu poszczególnych akcji, w tym liczby 

osób, które interesowały się / dołączymy do 
akcji / wzięły aktywny udział

● zasięgu wewnętrznego i zewnętrznego akcji 
(pracownicy firmy oraz osoby spoza Waszej 
organizacji)

● liczby interakcji na na użytkownika
● raporty jakościowe zaangażowania 

uczestników akcji
● korelacji zasięgów i wyników akcji 

z prowadzonymi akcjami promocyjnymi

raportowanie



jak zacząć współpracę?

1. zadecyduj - pakiet PODSTAWOWY, 
ROZSZERZONY, czy PEŁNY?

2. podpisz umowę partnerską
3. prześlij swoje treści
4. gotowe!



razem, małymi krokami
wprowadzamy zmiany…
bo Small Step Matters :)

odezwij się :):
https://smallstepmatters.com/webinarium-ifr/ 

https://smallstepmatters.com/webinarium-ifr/

