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CONSOLIDAREA COMUNITĂȚILOR LA NIVEL GLOBAL

Resilience in a Box se bazează pe cele
mai bune practici și are scopul de a
pregăti începătorii în domeniul rezilienței
în afaceri. Întreprinderile mici sunt
deopotrivă foarte vulnerabile și lipsite de
resurse adecvate care să le permită să ia
măsuri pregătitoare. Aceste resurse le vor
îndruma în abordarea problemelor legate
de pregătire, asigurându-le flexibilitatea
necesară pentru a face față posibilelor
întreruperi ale activității. Resilience in a
Box constă în 3 elemente:

Aceste instrumente sunt proiectate pentru a permite chiar și
întreprinderilor fără cunoștințe sau experiență în gestionarea
dezastrelor să-și îmbunătățească reziliența. Pentru două niveluri (de
bază, intermediar) instrumentele sunt furnizate gratuit, în timp ce al
treilea (avansat) este opțional. Acest al treilea nivel cuprinzător ar
necesita suportarea unor costuri pentru utilizare, dar acestea pot fi în
mare parte acoperite prin intermediul unor parteneriate, așa cum a
fost cazul în alte regiuni.
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NIVELUL INTERMEDIAR
Acesta dezvoltă instrumentele de bază pentru a asigura o mai
bună informare a întreprinderilor, precum și pentru a determina
acțiunile specifice de creștere a rezilienței lor la toate pericolele
sau posibilele întreruperi.
Ghidul de reziliență în afaceri în caz de dezastru
Oferă instrumente, sfaturi și resurse mai detaliate privind
pregătirea întreprinderilor, pentru a ajuta companiile să-și
trateze cele șase active esențiale înainte de producerea
unui dezastru.
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Informații simple pentru pregătirea afacerilor care formează
fundamentul pregătirii și al acțiunilor, cu pași simpli de urmat.
Aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de întreprinderi.
Lista de verificare a rezilienței
Oferă întrebări de autoevaluare pentru a ajuta
întreprinderile să analizeze principalele elemente ale
activității lor. La final, ele își vor determina scorul prin
aprecierea nivelului lor de pregătire actual și vor evidenția
sectoarele în care au nevoie de asistență.
Top 20 de sfaturi pentru pregătirea întreprinderii
Oferă sfaturi simple de tip „de unde să începi” care le vor
ajuta înaintea, în timpul și ulterior unui dezastru.
Materiale conexe
Oferă materiale grafice, materiale gata de tipar, fotografii,
clipuri și alte componente care pot fi utilizate pentru
promovare și pentru educarea întreprinderilor și a comunității.
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NIVELUL DE BAZĂ

NIVELUL AVANSAT (OPȚIONAL)
Acest nivel oferă soluții complete de planificare pentru
continuitatea activității și pentru dezastre în vederea asigurării
rezilienței în raport cu toate pericolele. Pentru a oferi în întregime
aceste instrumente, există unele costuri asociate livrării (de
exemplu, cu traducerea).
Ghidul întreprinderilor rezistente la dezastre (DRB)
Oferă fundația elaborării unui Plan de continuitate a
activității (BCP), tratând elementele unui plan, instruirea,
exercițiile, resursele și pregătirea pentru utilizarea setului
de instrumente DRB.
Setul de instrumente DRB (DRB Toolkit ®)
O aplicație robustă și cuprinzătoare, dar simplă, pentru
construirea unui plan, cu videoclipuri și șabloane care
utilizează o abordare pas cu pas, instrumente care pot fi
personalizate 100% și elemente ajutătoare pentru procesul
decizional, în scopul împiedicării transformării perturbărilor
în dezastre.
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CONCEPTE ȘI PRIORITĂȚI ÎN CE
PRIVEȘTE REZILIENȚA ÎN AFACERI
Această instruire acoperă conceptele de bază
referitoare la continuitatea activității și reziliență,
prioritățile pe care companiile le pot stabili pentru
organizațiile lor și resursele disponibile care să le
ajute să implementeze măsuri de reducere a riscurilor.
Instruirea include o prezentare interactivă cu fotografii,
videoclipuri și alte materiale folosite ca resurse.
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FORMAREA FORMATORILOR
Această formare este împărțită în trei secțiuni:

1.
Prima secțiune
învață
reprezentanții
comunităților
despre
argumentele
pentru
continuitatea
activității și
importanța
acesteia, precum
și despre motivele
pentru care
întreprinderile
mici reprezintă o
parte esențială a
oricărei economii
locale și regionale.
Atunci când
întreprinderile sunt
afectate, întreaga
comunitate are
O
P
de
suferit și acest
E
N
Flucru poate afecta
O
R
B
redresarea.
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2.

3.

A doua
secțiune te
învață despre
vulnerabilitate,
fundamentele
continuității
activității și
modul în care
aceste acțiuni
pot îmbunătăți
reziliența.

A treia secțiune te
învață metodologii
și cum să-ți
spui povestea
pentru a implica
întreprinderile și a
le ajuta în procesul
decizional
în vederea
consolidării
operațiunilor
și tratării
vulnerabilităților
acestora.
Instruirea include
o prezentare
PowerPoint
cu fotografii,
videoclipuri și alte
materiale folosite
ca resurse.
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CUNOȘTINȚE PRIVIND IMPLICAREA
ÎNTREPRINDERII ȘI DEZVOLTAREA
DE PROGRAME
Această resursă furnizează cunoștințe de consultanță avansate
pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat, planificarea
continuității activității și reziliență, prin inițierea și implementarea
unor programe noi și sustenabile care includ campanii de
educare a publicului și activități de promovare. Se va colabora
cu persoanele de contact desemnate din cadrul comunității
pentru dezvoltarea educației și promovării specifice nevoilor
întreprinderilor pe baza unor studii culturale și economice.
Programele pot include chestionare și analize pentru a obține
feedback, precum și pentru a demonstra succesul și progresul.
Acestea pot include: întâlniri în persoană, convorbiri telefonice,
videoconferințe și webinare; instruire; și evaluarea programului.
Instruirea în afaceri și dezvoltarea resurselor ar putea include
și: crearea unor module de instruire; elaborarea de materiale;
furnizarea paginării conținutului și de idei pentru grafică, rețelele
sociale, promovare și campaniile publice.
Pentru orice întrebări sau solicitări, vă rugăm să o contactați pe
Inés Pearce la ines@pearceglobalpartners.com.

Dacă întreprinderile sunt
reziliente, ele pot supraviețui
și prospera, ceea ce le
permite comunităților lor să se
redreseze mai bine și mai rapid.
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