


 

 

Blok szkoleniowy ESTET Zielone umiejętności dla gospodarki 

Tytuł projektu 

edukacyjnego 
Dziel po równo Kod SLP SLP 3.2 

Typ zasobu Projekt edukacyjny (SLP) 
Forma 

nauki 
Samodzielne uczenie się 

Czas trwania działania 

(w minutach) 
60 Minut 

Efekty 

uczenia się 

Wiedza teoretyczna na temat 

zielonych inicjatyw 

promujących gospodarkę 

współdzielenia  

Cel projektu 

edukacyjnego? 

Celem tego zadania jest przedstawienie Wam praktycznego przykładu zielonej 

inicjatywy, która promuje ekonomię współdzielenia. Poniższe studium 

przypadku jest przykładem firmy typu start-up zbudowanej w oparciu o model 

biznesowy gospodarki współdzielenia. Działa to z korzyścią dla pracodawców, 

konsumentów i środowiska. Poniższe studium przypadku pozwoli Ci na 

powiązanie historii z informacjami zawartymi w podtemacie Zielone 

umiejętności dla gospodarki: Gospodarka współdzielenia. 

Wprowadzenie 

Gospodarka współdzielenia zapewnia innowacyjne podejście do stania się 

bardziej zrównoważonym. Emily Castor oferuje ciekawy wgląd w ekonomiczny 

autorytet gospodarki współdzielenia.  

 

Obejrzyj wideo poniżej, aby zrozumieć, jak sharing economy poprawia 

społeczność i dlaczego jest dobra dla społeczeństwa:  

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E  

 

Po obejrzeniu tego filmu, możemy zobaczyć, jak gospodarka współdzielenia 

działa, aby uczynić życie bardziej wygodne, zrównoważone i przystępne. Jest 

również bardziej wydajna niż tradycyjne liniowe modele biznesowe.  

 

Wyzwanie 

Irlandia chce przestać być zależna od eksportu materiałów przeznaczonych do 

przetwarzania w innych krajach. Irlandzki Departament Środowiska stwierdził w 

kilku raportach potrzebę lepszego recyklingu w celu rozszerzenia rynków, 

aspirują do bycia punktem odniesienia dla jakości, zarówno dla własnej 

konsumpcji, jak i dla eksportu.  

 

W Dublinie, Irlandia, nowa fala innowacyjnych przedsiębiorstw rewolucjonizuje 

przemysł spożywczy, wprowadzając food sharing. Wprowadzenie tej inicjatywy 

doprowadziło do integracji zrównoważonych systemów żywnościowych poprzez 

ochronę zasobów żywności, zmniejszenie ilości odpadów i przekazanie nadwyżki 

żywności osobom potrzebującym.  

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E


 

 

 

Obejmuje to przekazywanie i dzielenie się żywnością z potrzebującymi poprzez 

zbiórki żywności, banki żywności i kuchnie dla ubogich prowadzone przez 

organizacje takie jak The Simon Community, The Capuchin Day Centre i 

Crosscare.  

 

Food Cloud to kolejna inicjatywa dzielenia się żywnością, która zyskała 

popularność w Irlandii. Aplikacja ta łączy firmy posiadające nadwyżki żywności z 

organizacjami charytatywnymi. Umożliwia to dzielenie się żywnością i zachęca 

ludzi do udziału i zaangażowania się w życie lokalnej społeczności.  

 

 

Przeczytaj więcej o tym, jak gospodarka dzielenia się może ograniczyć 

marnowanie żywności: https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-

sharing-economy-can-chomp-down-food-waste  

Zadanie 

Pytania do refleksji:  

● W jaki sposób wdrożenie gospodarki współdzielenia może na nowo 
wyobrazić sobie branżę turystyczną i wpłynąć na zachowania 
konsumentów?  

● Czy przychodzą Ci do głowy jakieś pomysły na model biznesowy 
gospodarki współdzielenia, które mógłbyś wdrożyć w branży 
turystycznej?  

● W jaki sposób ekonomia współdzielenia mogłaby przynieść korzyści 
społeczeństwu, gdyby stała się popularna w większych firmach i 
przedsiębiorstwach?  

● Czy w swojej pracy byłbyś zainteresowany wdrożeniem modelu 
biznesowego ekonomii współdzielenia? Dlaczego? Dlaczego nie?  
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