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PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO
LIDERA 

Bycie bardziej zrównoważonym jest obecnie jednym 
z najważniejszych działań, jakie należy podjąć w sektorze
Horeca. Nowe pokolenie klientów, gości, partnerów
potrzebuje bardziej zrównoważonego podejścia do
środowiska, logistyki, jedzenia, produkcji, zarządzania
zespołem. Potrzebuje także nowych liderów, którzy będą
bronić tych wartości i wdrażać je w codzienne działania.
Budowanie bardziej odpornego, przystępnego 
i atrakcyjnego miejsca dla wszystkich interesariuszy. 
Czy odpowiedziałeś już na pytanie, dlaczego
zrównoważony rozwój jest ważny dla Twojej
restauracji/hotelu? Wykorzystaj tę specjalną makietę!

Kontynuuj wypełniając główne Kompetencje i Cechy
osobowości. Następnie wypisz Narzędzia – rozwiązania, które
widzisz lub już wdrażasz, aby uczynić Twoje
miejsce/zespół/restaurację/hotel bardziej zrównoważonym.
Zakończ Słowami kluczowymi opisującymi zrównoważone
liderstwo.

Zacznij od Celu — dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny
dla Ciebie i Twojego zespołu/personelu? Następnie - przejdź
do Definicji zrównoważonego rozwoju - Co zrównoważony
rozwój oznacza dla Ciebie? Wskaż przykłady.

Jakie Działania podejmiesz w najbliższych miesiącach? 
Jakie największe Wyzwania będziesz musisz rozwiązać teraz 
i w najbliższej przyszłości?

Skończone? Świetnie! Teraz przedyskutuj to ze swoim
zespołem i innymi liderami zrównoważonego rozwoju 
w Twojej branży. Trzymamy za Was kciuki!

[STWÓRZ SWÓJ WŁASNY]

[TWOJE LOGO/MIEJSCE]

PODSUMOWANIE SERII PANELI DYSKUSYJNYCH I WARSZTATU W TEMACIE
CYRKULARNOŚCI I ZRÓNOWAŻONEGO ROZWOJU W BRANŻY HORECA, 2021 

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE

TWOJE
MIEJSCE

Jakie najważniejsze kompetencje powinny
cechować lidera zrównoważonego rozwoju w
branży Horeca?

DEFINICJA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Co słowo "sustainable" - zrównoważony rozwój
znaczy dla Ciebie, twojego zespołu, miejsca?
Wylistuj najważniejsze słowa kluczowe i
przykłady

SŁOWA KLUCZOWE
Jakimi słowami kluczowymi opiszesz
zrównoważone liderstwo?

Jakie narzędzia, rozwiązania wprowadzisz - lub już
wprowadzasz w imię zrównoważonego rozwoju w
swojej restauracji/hotelu/miejscu z branży Horeca?

OSOBOWOŚĆ - CECHY
Jaką osobowość powinien posiadać lider
zrównoważonego rozwoju? Czym się cechuje?

NARZĘDZIA

DZIAŁANIA DO PODJĘCIA
Jakie podejmiesz działania, jakie wdrożysz rozwiązania by twoje miejsce było bardziej
zrównoważone?

Lider Horeca to zrównoważony lider - makieta
Lider - autor

Opisz swoje miejsce z branży Horeca - gdzie pracujesz?

CEL
Co inspiruje cię do zrównoważonego działania?
Dlaczego jest to ważne w twoim miejscu pracy?

KONFERENCJA MADE FOR RESTAURANT 2021
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – NIEZBĘDNY W RESTAURACJI NOWEJ GENERACJI.

 EDUKACJA I KOMUNIKACJA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ.
 
 

TWÓRCY
MAKIETY

NAJWIĘKSZE WYZWANIA


