Springboard:
Program rozwojowy oparty
na projektach społecznych
Case study

Lendlease to
międzynarodowy lider w
dziedzinie nieruchomości i
infrastruktury. Założona ponad
50 lat temu w Australii firma
zatrudnia obecnie 13 200 osób
na całym świecie w Azji,
Europie i obu Amerykach.

Kontekst
Lendlease Foundation jest wewnętrzną
jednostką biznesową założoną w 1983
roku w celu wspracia I rozwoju
pracowników Lendlease.
„Springboard” powstał w 1998 roku
jako flagowy program globalny
Fundacji.
„Firmy muszą zacząć uzasadniać
wartość jaką wnoszą dla innych, kładąc
większy nacisk na wpływ na środowisko
i społeczeństwo, a nie na prostą
ekonomię”.
Dick Dusseldorp, założyciel Lendlease
(1973).
Takie podejście leży u podstaw
wszelkich działań Lendlease i jest
sercem programu „Springboard”.

Cele
Impact Australia został wybrany do
przeprojektowania programu
Springboard w 2008 r. i ponownie w
2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące
potrzeby biznesowe, gospodarcze i
społeczne.
Impact dostosował program do
kluczowych zasad działaności
Lendlease Foundation:
1.
Enriching lives: Wzbogacanie
życia pracowników i ich rodzin
2. Aiding communities: Pomoc
organizacjom charytatywnym i
społecznościom, w których są
zaangażowane
3. Inspiring interest: Zwiększanie
zainteresowana działalnością
Lendlease Foundation.

Rozwiązanie
„Springboard” to pięciodniowy
program rozwoju osobistego.
Uczestnicy spędzają dwa dni na
poznawaniu swoich mocnych stron i
refleksji nad osobistymi celami oraz
dwa dni pracując z partnerem
społecznym.
Rocznie przeprowadzamy
8 programów „Springboard”. W tym
czasie współpracujemy z partnerem
społecznym przy sześciu,
długoterminowych, indywidualnych
projektach. Uczestnicy programów, we
współpracy z przedstawicielami
społeczności lokalnej, zarządzają tymi
projektami.
Impact zapropjektował program tak,
aby:
§

§

www.impactinternational.com

„Springboard buduje pewność siebie i przywództwo, poprawia współpracę i
umiejętności budowania zespołu, pomaga radzić sobie ze zmianami i rozwija
większą samoświadomość. Poświęciliśmy czas na opracowanie modelu,
który przyniósłby korzyści naszym pracownikom, a także naszemu
partnerowi społecznemu, i wytworzył pozytywny wpływ, który utrzyma się
długo po zakończeniu naszego programu”.
Sonia Higgins ,General Manager Group Social Sustainability and Global
Head of Foundation

§

uwzględnił zdrowie, wellbeing,
rozwój osobisty oraz
zaangażowanie lokalnej
społeczności.
stworzył zrównoważone i
wzbogacające doświadczenie
rozwoju osobistego z realnymi
działaniami i konsekwencjami.
wspierał zrównoważony rozwój
partnerów społecznych poprzez
budowanie ich umiejętności,
wiedzy i pewności siebie

Rezultaty
1.
§
§
§
§

Enriching lives: (mierzone na 6
tyg przed i 6 tyg po programie)
Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
Dobre samopoczucie psychiczne:
wzrost o 25%
Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
Równowaga praca/życie: wzrost o
70%

94.8% zastosują to, czego

się nauczyli w życiu
osobistym
92.7% zastosują to, czego się
nauczyli w życiu zawodowym
2. Aiding communities: W latach
2008-2013 zrealizowaliśmy 41
projektów społecznych przez prawie
3000 roboczodni.
3. Inspiring interest: (mierzone na 3
tyg przed i 3 tyg po programie)

97% uważa, że Lendlease

angażuje się w rozwój
pracowników (wzrost 45%)

95% postrzega Lendlease
pozytywnie (wzrost 33%)

92% czuje się oddanych
Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet
uczestników z lat 2008-2015.
Liczba respondentów = 1135

