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BELIEVE IN PEOPLE

17 listopada opublikowana zostanie moja nowa książka:
„Believe in People: Bottom-Up Solutions for a Top-Down
World”. Napisana wspólnie z Brianem Hooksem, dyrektorem
naczelnym Stand Together, książka dotyczy najważniejszej
zasady, którą kieruję się przez całe zawodowe życie – dotyczy
ona budowania społeczeństwa dającego każdemu możliwość
zrealizowania własnego potencjału oraz osiągnięcia sukcesu.
Kiedy pięć lat temu zaczynałem pisać tę książkę, nie mogłem
przypuszczać, że jej premiera odbędzie się w trakcie pandemii
śmiertelnej choroby, w czasach stosowania przez rząd
niespotykanych wcześniej środków kontroli, nadzwyczaj
dużych wydatków oraz atmosfery silnych podziałów
politycznych sprzyjających największym niepokojom
społecznym moich czasów. Niemniej jednak książka ukazuje
się w idealnym momencie, ponieważ opisuje, w jaki sposób
każdy z nas może pomóc rozwiązać najpoważniejsze
problemy społeczne, niezależnie od ich natury.
„Believe in People” (Uwierz w ludzi), tytuł mojej książki,
doskonale podsumowuje filozofię, którą kieruję się przez
całe życie. Zakłada ona przede wszystkim, że każda osoba
posiada wyjątkowy dar. Każdy z nas może wykorzystać ten
dar, aby poprawić jakość własnego życia, pomagając innym
w realizacji tego samego celu. Im częściej tak postępujemy,
tym większe są korzyści dla nas wszystkich. Przez 60 lat mojej
działalności biznesowej i dobroczynnej starałem się pomagać
ludziom stać się najlepszymi wersjami samych siebie, a także
budować możliwie jak najlepsze społeczeństwo.
Podobnie jak moja poprzednia książka, „Believe in People”
opiera się na zasadach postępu naukowego i społecznego,
które od zawsze przynoszą ludziom korzyści. Te zasady
odmieniły moje życie – dzięki nim mogłem osiągnąć więcej,
niż śmiałem marzyć. Doprowadziły także do przemiany
Koch Industries, pomagając pracownikom wykorzystywać
ich własny dar do zapewniania wartości innym.
W odróżnieniu od moich poprzednich książek, które dotyczyły
zastosowania wspomnianych zasad w biznesie, „Believe in
People” opisuje ich wpływ na wszystkie kwestie społeczne,
w tym funkcjonowanie społeczności, edukację i samorządność.
Choć wcześniej pisałem dla przedsiębiorców biznesowych,
nasza książka jest kierowana do przedsiębiorców społecznych.
Kim jest przedsiębiorca społeczny? To osoba wywodząca się
z dowolnego środowiska, która pomaga innym realizować
ich potencjał. Każdy z nas ma w sobie coś z przedsiębiorcy
społecznego, zwłaszcza osoby, które czerpią satysfakcję
z wykorzystywania własnych zdolności na rzecz budowania
lepszego świata.

BelieveInPeopleBook.com
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Charles Koch, prezes i dyrektor generalny – Koch Industries
Brian Hooks, prezes i dyrektor generalny – Stand Together

Choć każdy może zostać przedsiębiorcą społecznym, nie
wszyscy wiedzą, jak zacząć. Ponadto wiele osób, mimo
dobrych chęci, nie potrafi rozwiązywać problemów, które
leżą im na sercu. (Sam borykałem się z takimi trudnościami,
co opisałem w „Believe in People”). Mam nadzieję, że ta
książka pomoże milionom ludzi, którzy naprawdę chcą
dokonać zmian.
Przyszłość naszego kraju zależy od tego, czy wierzymy
w ludzi. Dla niektórych może to być oczywiste, ale
„czyny znaczą więcej niż słowa”. Nasze społeczeństwo
w dużej mierze opiera się na braku wiary w ludzi.
Jak wspólnie z Brianem wyjaśniamy w książce, mnóstwo
„projektów biznesowych, zasad porządku publicznego
i ogromnych inicjatyw dobroczynnych oddziałuje na ludzi,
zamiast zachęcać ich do współpracy oraz odkrywania swoich
możliwości i wykorzystywania ich”. Z tego powodu wielu
z nich zamiast poczucia sprawczości czuje się ograniczona
i kontrolowana. Mają wrażenie, że nikt w nich nie wierzy,
w związku z czym tracą wiarę w siebie. Zamiast motywacji
do współpracy – czyli dążenia do sukcesu poprzez pomaganie
innym – wiele osób ulega negatywnej motywacji. Prowadzi to
do ukształtowania różnych destrukcyjnych postaw i zachowań.
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„Naszym celem jest usuwanie barier, tak aby wszyscy mogli
w pełni wykorzystywać swój potencjał i pomagać innym”.
Skutkiem takiej sytuacji jest kryzys na dwóch poziomach.
Po pierwsze i najważniejsze, działanie ludzi jest
powstrzymywane lub ograniczane. Po drugie, całe społeczeństwo
zostaje pozbawione wkładu, który mogłaby wnieść każda z takich
osób. Z mojego doświadczenia wynika, że często ignorowani lub
niedoceniani ludzie mają najwięcej do zaoferowania.

Historia Sterlinga przypomina nam, że tak naprawdę nigdy
nie znamy prawdziwych możliwości innych ludzi. Jeśli
w nich wierzymy i umożliwiamy im działanie, pozwalamy
im udowodnić, na co ich stać. Moje doświadczenie nauczyło
mnie, że nie ma zwykłych ludzi – każdy człowiek potrafi
dokonać niezwykłych rzeczy.

Czym zatem jest prawdziwa wiara w ludzi? Po pierwsze,
wymaga ona przekonania, że wszyscy mają wyjątkowy dar.

Po drugie, wiara w ludzi oznacza szukanie odpowiedzi
w najmniej oczekiwanych i pozornie nieodpowiednich miejscach.

Jak dla mnie, najlepszym przykładem jest Sterling Varner,
człowiek, który odniósł jeden z najwspanialszych sukcesów
w historii firmy. Urodził się w namiocie w pobliżu pola
naftowego, na którym pracował jego ojciec. Jąkał się, miał wiele
poważnych problemów zdrowotnych i był niewykształcony.
Choć wiele osób nie wróżyło mu powodzenia, doskonale
dogadywał się z ludźmi i miał smykałkę do interesów,
co odkryłem w latach 60. Wykorzystywał swoje umiejętności
do umacniania mocnych stron innych ludzi oraz pomógł nam
osiągnąć pozycję lidera w wielu branżach. Dzięki swojemu
zaangażowaniu został prezesem Koch Industries.

Jedną z największych prawd, których dowodzi historia, jest
to, że osoby będące najbliżej danego problemu zwykle mają
najlepsze predyspozycje do jego rozwiązania. Z kolei osoby
znające problem tylko z dalszej perspektywy, zamiast go
rozwiązać, pogłębiają go jeszcze bardziej lub powodują
powstanie nowych problemów – brak im odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia. Na tym polega różnica między
podejściem oddolnym a odgórnym. W naszej książce
dowodzimy, że tylko pierwsze podejście umożliwia
rzeczywisty rozwój społeczny.

Sterling Varner (po lewej i lewy dolny róg) odniósł jeden z największych sukcesów w historii firmy.
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„Believe in People”
to przewodnik dla ludzi,
którzy szukają lepszej drogi
w swoim życiu.
Oddolne podejście stanowi podstawę Koch Industries. Od lat
60. XX wieku jednym z moich celów było zbudowanie w firmie
kultury zachęcającej wszystkich pracowników do dobrowolnego
podejmowania inicjatywy i wnoszenia wkładu. Dzięki temu
pracownicy czują większą satysfakcję – pozwala to także
wykorzystać w pełni ich wiedzę, dzięki czemu firma może
zagwarantować większą wartość sobie i innym. Wystarczy
pomyśleć, co stałoby się, gdyby społeczeństwo kierowało się
takim samym podejściem w kwestiach ubóstwa, uzależnień
lub niewydolnego systemu edukacji, nie wspominając już
o koronawirusie czy nierównym traktowaniu ze względu na rasę.
Po trzecie i ostatnie, wiara w ludzi zakłada gotowość do
współpracy z każdym w celu uzyskania właściwego rezultatu.
To przesłanie Fredericka Douglassa, jednego z moich bohaterów,
jest jedną z najczęściej ignorowanych prawd naszych czasów.
To także jedna z najważniejszych prawd. Jeśli każda osoba
posiada wyjątkowy dar, wspólne ich wykorzystanie pozwoli nam
osiągnąć więcej w lepszy i szybszy sposób. Dowodzi tego historia
ludzkiego rozwoju. To klucz do przezwyciężenia wielu trudności,
z którymi obecnie się zmagamy.
We wcześniejszym wydaniu Discovery opowiadałem o reformie
federalnego sądownictwa karnego. To jeden z najlepszych
współczesnych przykładów tego, że ludzie niemogący
osiągnąć porozumienia w wielu kwestiach, mogą wspólnie
poczynić ogromne postępy w sprawie, w której są zgodni.
Jak Brian i ja podkreślamy, niezależnie od problemu, z którym
się zmagamy, „wspólnie możemy osiągnąć więcej, niż
kiedykolwiek udałoby nam się zdziałać w pojedynkę – nawet,
a może szczególnie wtedy, gdy jednoczymy się z osobami
o odmiennych poglądach, posiadającymi różne umiejętności”.
Dla wielu ludzi takie zasady są prawdziwie rewolucyjne. Dla
mnie stanowią punkt odniesienia, z którym porównuję moje
działania dotyczące różnych aspektów mojego życia. Jeśli
nasze społeczeństwo jest gotowe się nimi kierować, a moim
zdaniem tak jest, korzyści, które dadzą się odczuć już po
krótkim okresie czasu, będą ogromne.
Na kolejnych stronach odkryjecie wiele przykładów na to,
czym jest wiara w ludzi. Wszystkie przykłady związane są
z działalnością firmy Koch i Stand Together. Dotyczą one
wszystkich kluczowych kwestii społecznych – społeczności,
edukacji, biznesu i samorządności.
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Dostępna 17 listopada. Nie poczyniono
jeszcze ostatecznych ustaleń w sprawie
tłumaczenia tej książki.

Te przykłady to niewielka próbka tego, co znajduje się
w książce. Jest w niej wiele historii zarówno z mojego życia,
jak i przekazanych przez osoby, które spotkałem i wspierałem
na przestrzeni lat – od byłych narkomanów i przywódców
gangów po dyrektorów szkół i zdolnych przedsiębiorców.
Dowodzą, do czego zdolni są ludzie, którzy mają szansę
odkryć, rozwijać i wykorzystać swój dar, tak aby pomagać
innym – czyli realizować się.
Mimo tych trudnych czasów nadal z optymizmem myślę
o społeczeństwie, które możemy zbudować i w którym każdy
będzie mógł działać i rozwijać się. Macie ogromny wpływ na
to, czy ta wizja się urzeczywistni. Niech to wydanie Discovery –
i moja nowa książka „Believe in People” – pomoże Wam
zmienić swoje życie oraz wpłynąć na społeczeństwo.

KLUCZOWE
KWESTIE
SPOŁECZNE
SPOŁECZNOŚCI
Społeczność „powinna umożliwiać ludziom rozwiązywanie wspólnych
problemów, wspieranie się nawzajem w trudnych chwilach oraz odkrywanie
i rozwój swojego daru i predyspozycji w przyjaznym i serdecznym środowisku”.
W czasach, gdy tak wiele osób skarży się na poczucie
odosobnienia, samotności i porzucenia, Charles i Brian pokazują
przedsiębiorcom społecznym, jak przekształcać społeczności
poprzez umożliwianie ludziom niesienia pomocy osobom z ich
otoczenia. Wyjaśniają, że nie powinno się patrzeć na ludzi jak
na problemy, ale raczej dostrzegać w tych osobach możliwe
rozwiązania. To oni dysponują wiedzą i doświadczeniem
potrzebnym do wprowadzenia największych zmian.

#GiveTogetherNow
Pierwsze dni pandemii COVID były wstrząsające. W ciągu
kilku tygodni miliony ludzi straciło pracę. Pandemia
pogorszyła sytuację tych osób, które już wcześniej miały
problemy finansowe. Ponadto wiele rodzin musiało zmierzyć
się z wizją nowego lub pogłębiającego się ubóstwa.
Od początku było wiadomo, że należy coś z tym zrobić. Kto
nadawał się do tego najlepiej? Zespół z Family Independence
Initiative to doskonały przykład grupy przedsiębiorców
społecznych, którzy stawili czoła wyzwaniu.
FII to bardzo wyjątkowa grupa. Założona przez Mauricio
Millera, mężczyznę, który dorastał w skrajnej biedzie,

organizacja od niemal 20 lat poszukuje nowych,
skuteczniejszych sposobów pomagania ludziom
w wychodzeniu z ubóstwa. Efektywność działań organizacji
wynika z tego, że kierują nimi ludzie doskonale znający
problem, z którym walczą. To dowodzi, że rozwiązanie
problemu ubóstwa znają osoby, które same go pokonały.
Pandemia skłoniła FII do poszukiwania sposobu zwiększenia
skali działania. Kierownictwo stowarzyszenia skontaktowało
się ze Stand Together – dobroczynną społecznością
założoną przez Charlesa Kocha – dzięki czemu wkrótce
powstał nowy program o nazwie #GiveTogetherNow.
#GiveTogetherNow wykorzystuje unikalną platformę
technologiczną FII, aby zagwarantować szybką pomoc
finansową osobom najbardziej poszkodowanym w wyniku
pandemii. Proces rejestracji trwa zaledwie kilka minut,
a pieniądze można uzyskać w ciągu paru dni.
Choć początkowo zakładano pomoc dla 20 000 rodzin,
z programu #GiveTogetherNow skorzystała już
dziesięciokrotnie większa grupa potrzebujących. Osoby
prywatne i organizacje przekazały ponad 100 milionów
dolarów, znacznie przekraczając zakładaną kwotę.
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Discovery

SPOŁECZNOŚCI

Każdy dolar trafił do rodziny pilnie potrzebującej pomocy.
Pewien ojciec wykupił dzięki temu dostęp do internetu, aby jego
dzieci mogły się uczyć. Samotna matka pięciorga dzieci opłaciła
czynsz, dzięki czemu mogła zagwarantować swojej rodzinie
dach nad głową i bezpieczeństwo. Kobieta, która przeszła COVID,
ale straciła oboje rodziców, mogła pokryć koszty ich pogrzebów
oraz rachunki, które zaczęły narastać, gdy była bezrobotna.
Ze względu na charakter pandemii #GiveTogetherNow nie
może pomóc wszystkim ani rozwiązać każdego problemu,
który pojawił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niemniej
jednak program daje chwilę wytchnienia osobom, które
zostały najbardziej poszkodowane w związku z pandemią –
dzięki pomocy mogą na spokojnie zastanowić się nad
co robić dalej.
To doskonały przykład obrazujący, co jest możliwe, gdy na
problem patrzy się z oddolnej perspektywy, a do działania
zaangażowane są osoby, które poważne problemy, takie jak
ubóstwo, znają z własnego doświadczenia.

HELP THE HELPERS
FII to jedna z niemal 200 społecznych grup wspieranych
przez fundację Stand Together. Każda z nich dowiodła swojej
skuteczności w niesieniu pomocy osobom chcącym wyjść
z ubóstwa i odmienić swoje życie. Gdy wybuchła pandemia
COVID, fundacja Stand Together przekazała 2,5 miliona dolarów,
aby pomóc takim grupom w zaspokojeniu mnożących się potrzeb.
Inicjatywa o nazwie „Help The Helpers”, inspirowana
powiedzeniem z programu telewizyjnego „Mister Rogers’
Neighborhood”, polegała na przekazywaniu współpracującym
grupom dodatkowej darowizny odpowiadającej sumie środków,
które dana grupa zebrała samodzielnie. Zespół wiedział, że grupy,

EDUKACJA

które wcześniej pomyślnie pomagały swoim społecznościom, teraz
także będą działać najskuteczniej i osiągną dobre rezultaty.
Podobnie jak w przypadku #GiveTogetherNow inicjatywa
Help The Helpers znacznie przekroczyła oczekiwania. W ciągu
pierwszych 24 godzin zebrano milion dolarów. Trzeciego dnia
osiągnięto kwotę 2,5 miliona dolarów, czyli równowartość całej
sumy przekazanej w ramach inicjatywy. Łącznie zgromadzono
ponad 6 milionów dolarów, które pomogły ludziom z całego
kraju w walce z ubóstwem.
Te bardzo potrzebne środki pomogły pokryć koszty posiłków
dla dzieci, dla których szkolny obiad był najważniejszym
posiłkiem dnia, wirtualnych sesji terapeutycznych dla osób
uzależnionych, zakupu telefonów i hot spotów dla młodzieży
w celu umożliwienia zdalnego udziału w zajęciach szkolnych,
a także zajęć dokształcających z finansów, tak aby pomóc
rodzinom mądrze zarządzać budżetem.

„Edukacja to podstawowe narzędzie, dzięki
któremu ludzie mogą odkryć swoje predyspozycje,
pasje i drogę do samorealizacji”.

System edukacji zawiódł wielu uczniów szkół podstawowych
i średnich oraz studentów uczelni wyższych, dlatego potrzebna
jest przemiana, która ugruntuje przekonanie o wyjątkowym
darze każdego ucznia i studenta oraz pomoże im go odnaleźć
i wykorzystać.
„Believe in People” wyznacza jasny kierunek rozwoju
w dziedzinie edukacji: „Biorąc pod uwagę wyjątkowe talenty
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Społeczność Stand Together pomogła zebrać ponad
100 milionów dolarów na walkę ze skutkami pandemii COVID.

każdej osoby, edukacja powinna być jednym z najbardziej
spersonalizowanych aspektów naszego życia. To możliwe, ale nie
stanie się tak, jeśli będziemy koncentrować się na sprawach
drugorzędnych. Typ szkoły, budynek, plan lekcji, kwalifikacje
nauczyciela – żadna z tych rzeczy nie ma takiego znaczenia jak
zdolność każdego z uczniów do indywidualnej nauki”.
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VELA EDUCATION FUND
Kiedy wiosną pandemia zaczęła zakłócać zajęcia lekcyjne
w całym kraju, okazało się, że większość systemów nie
jest przygotowana do skutecznego nauczania zdalnego.
Te trudności występowały również latem i utrzymują
się w bieżącym roku szkolnym, co skłania większość
amerykańskich rodziców dzieci w wieku szkolnym do
rozważenia nauczania domowego.
Dzięki VELA Education Fund rodzice mają teraz dostęp
do nowych rozwiązań opracowanych przez wykładowców
i osoby chcące zmodyfikować i poprawić dostęp do
edukacji. Celem funduszu jest tworzenie i wspieranie
innowacyjnych, nietradycyjnych rozwiązań nauczania
skoncentrowanych na potrzebach ucznia.
VELA Education Fund otrzymał milion dolarów w ramach
grantu „Meet the Moment” przyznawanego przez Charles
Koch Institute (należącego do społeczności dobroczynnej
Stand Together) oraz Walton Family Foundation. Te dwie
organizacje prowadzą także większą kampanię mającą na celu
realizację 500 inicjatyw, które mogą zmienić oblicze edukacji.
Meredith Olson, członkini zarządu VELA i wiceprezes
Stand Together, powiedziała, że celem organizacji jest
„umożliwienie realizacji lokalnych, indywidualnych
i innowacyjnych rozwiązań pomagających każdemu
uczniowi w kontynuowaniu nauki i rozwoju w tych
bezprecedensowych okolicznościach”. Wyjaśniła, że VELA
koncentruje się na działaniach, które przyniosą coś nowego
lub doprowadzą do przekształcenia istniejących modeli.
Ponadto innowacyjne rozwiązania muszą „gwarantować
uczniom prawdziwą i odpowiedzialną edukację”.

VELA Education Fund otrzymał 1 milion dolarów w ramach
grantu „Meet the Moment” przyznawanego przez
Charles Koch Institute oraz Walton Family Foundation.

Jak mogłaby ona wyglądać? Do potencjalnych rozwiązań należą
m.in. kapsuły edukacyjne, ekonomiczne, grupy współpracy
zajmujące się nauczaniem domowym oraz indywidualna nauka
zdalna. Z punktu widzenia fundacji VELA im odważniejszy
pomysł, tym lepiej.
Charles i Brian w książce „Believe in People” ujęli to tak:
„Nie możemy przewidzieć rezultatów dalszego rozwoju
ani tego, które metody i modele sprawdzą się najlepiej. Ale
właśnie o to chodzi. Każda osoba jest wyjątkowa i zasługuje
na unikalną edukację, która będzie stymulująca i pomoże jej
zostać najlepszą wersją siebie”.

National Summer School Initiative
Zdaniem Charlesa i Briana jednym z największych problemów,
z którymi boryka się system edukacji, jest postępująca
„standaryzacja”. Uważają, że „standaryzacja może mieć
sens w przypadku produkcji części samochodowych lub
komputerów, ale nie sprawdza się w przypadku rozwoju
ludzi” ze względu na wyjątkowe predyspozycje każdej osoby.
Jedną z nowych inicjatyw mających zapobiec standaryzacji
jest National Summer School Initiative, która powstała
ubiegłego lata w związku z pandemią COVID. Po odesłaniu
wiosną 55 milionów amerykańskich dzieci w wieku
szkolnym do domu fundacja Stand Together zainwestowała
milion dolarów, aby wspólnie z NSSI szybko uruchomić
platformę do nauki przez Internet.
NSSI zapewniła już łączność ponad 10 000 uczniów
klas od trzeciej do ósmej, którzy pozostali w domach,
z jednymi z najlepszych nauczycieli z całego kraju.
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Uczniowie przez pięć tygodni realizowali bogaty program
w dużych i małych grupach. Mogli także liczyć na indywidualną
pomoc miejscowych nauczycieli współpracujących z organizacją.
Program nauczania pozwala poszerzyć horyzonty i obejmuje m.in.
trójwymiarowy model kształcenia i zajęcia uczące krytycznego
myślenia, a także lekcje z przedmiotów ścisłych, tańca, jogi
i samodzielnie wybranych zagadnień.
Jeśli takie rozwiązanie wydaje się niekonwencjonalne, to dlatego,
że takie jest. Typowe zajęcia w szkole letniej często nie przynoszą
długofalowych rezultatów i nie wpływają na wyniki w nauce. Z kolei
w przypadku uczniów NSSI zauważono większą efektywność
nauczania, mimo że zajęcia odbywają się poza salami lekcyjnymi.
Ponieważ tej jesieni zajęcia szkolne też odbywają się zdalnie, NSSI
wprowadza zmiany umożliwiające nauczanie przez cały rok.

Debata na temat edukacji toczy się w trakcie pandemii
i będzie kontynuowana także po jej zakończeniu, dlatego
programy takie jak NSSI stanowią atrakcyjne rozwiązanie.
Potrzebnych jest więcej inicjatyw oferujących lepsze,
bardziej indywidualne podejście do nauczania – takich,
które gwarantują korzyści uczniom niezależnie od
pochodzenia, pomagają nauczycielom w pełni wykorzystać
swoje umiejętności oraz zapewniają rodzicom wytchnienie
w zakresie edukacji dzieci w związku z pandemią COVID.

BIZNES
„Najlepsze, co mogą zrobić firmy, to tworzenie innowacyjnych rozwiązań
przyczyniających się do poprawy jakości życia oraz oferowanie lepszych
produktów po niższych cenach większej grupie ludzi”. Ponadto „najlepsze
firmy dają pracownikom większe możliwości, pomagając im dostrzec, że
lepsze usługi oferowane klientom oznaczają większą satysfakcję i spełnienie”.
Niestety wiele firm dba przede wszystkim o własne zyski –
zdobywane w niewłaściwy sposób – zamiast przynosić
korzyści społeczeństwu i dawać pracownikom większe poczucie
sprawczości. Charles Koch znaczną część swojego życia
poświęcił na budowanie lepszej kultury biznesowej opartej
na przekonaniu, że każdy pracownik ma unikalny dar, który
można wykorzystać, zapewniając korzyść społeczeństwu.

SkillUp
Dla wielu amerykańskich pracowników bieżący rok jest
trudny. Według Departamentu Pracy USA niemal 18 milionów
ludzi nie ma pracy, a kolejne dziewięć milionów, które
chciałoby znaleźć zatrudnienie na pełny etat, musi zadowolić
się pracą w niepełnym wymiarze godzin. Z powodu pandemii
najbardziej ucierpieli najsłabiej opłacani pracownicy. W ponad
80% ich stanowiska uznaje się za „zagrożone”.
Dostęp do niedrogich opcji kształcenia i szkoleń dałby
wielu mężczyznom i kobietom, którzy znaleźli się w takim
położeniu, znacznie lepsze szanse na znalezienie godnej
pracy – zwłaszcza jeśli skorzystają z opcji podnoszenia
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umiejętności w ramach szkoleń i rozwiązań edukacyjnych
dopasowanych do swoich predyspozycji.
W lipcu Charles Koch Foundation należąca do społeczności
Stand Together ogłosiła, że zostanie współzałożycielem
SkillUp Coalition – organizacji non-profit utworzonej
z myślą o pomaganiu pracownikom, którzy z powodu
pandemii COVID stracili pracę lub część dochodów.
SkillUp Coalition jest rezultatem współpracy między czołowymi
placówkami oświatowymi, pracodawcami, twórcami rozwiązań
technologicznych i organizacjami non-profit i skupia się
na dostępności miejsc pracy. Jej celem jest umożliwienie
milionom Amerykanów zdobycia nowych umiejętności, które
pomogą im zdobyć pracę w pożądanych zawodach i rozpocząć
obiecującą karierę. To założenie jest realizowane poprzez
dostarczanie użytkownikom informacji, zasobów oraz szkoleń
dostosowanych do konkretnych potrzeb.
SkillUp chce pomagać przede wszystkim pracownikom
zarabiającym mniej niż 40 000 dolarów rocznie. W USA do tej
grupy należy szczególnie dużo kobiet, osób o kolorze skóry
innym niż biały oraz osób, które nie ukończyły szkoły wyższej.
To także grupa, która najdotkliwiej odczuła skutki pandemii.
Proces zaczyna się od aplikacji internetowej, która koreluje
narzędzia do zarządzania karierą z szybko zmieniającym
się zapotrzebowaniem na rynku pracy. SkillUp najpierw
analizuje historię zatrudnienia danego pracownika,
jego preferencje dotyczące sposobu pracy oraz rozwój
poszczególnych branż w regionie. Następnie pomaga znaleźć
darmowe lub niedrogie programy szkoleniowe pasujące
do celów zawodowych danej osoby.
Proces nie kończy się w momencie zatrudnienia pracownika.
SkillUp dalej pomaga pracownikom kontynuować edukację
i zdobywać kolejne umiejętności. To właśnie wyróżnia
SkillUp na tle podobnych inicjatyw. Ten program pomaga
ludziom nie tylko znaleźć pracę, ale też zrozumieć, jaka
praca może zagwarantować im największą satysfakcję –
to kluczowy element samorealizacji.

Center for Advancing Opportunity
W 2017 roku Koch Industries, Charles Koch Foundation
i Thurgood Marshall College Fund wspólnie założyły Center
for Advancing Opportunity. Centrum wspólnie z firmą Gallup
zajmującą się obsługą badań opinii opracowywało tego lata
najnowszy raport „The State of Opportunity in America”
zawierający przełomową analizę największych problemów,
z którymi zmagają się osłabione gospodarczo społeczności.
Jednym z trzech filarów działalności centrum jest
„identyfikowanie przeszkód uniemożliwiających
przedsiębiorcze działanie i rozwój zawodowy”, co zostało
odzwierciedlone w raporcie. Raport pozwolił odkryć, że
problem, który najczęściej dotyka członków wrażliwych
społeczności, to „brak wystarczającej liczby miejsc pracy
umożliwiających rozwój zawodowy”. W wielu przypadkach
respondenci wskazali, że zatrudnienie jest dostępne
w odległych miejscach, przez co atrakcyjna praca staje
się jeszcze bardziej niedostępna.
Raport wykazał też, że przed pandemią COVID poziom
bezrobocia we wrażliwych społecznościach wynosił niemal
17%, podczas gdy w skali kraju było to 3,5%. Choć odsetek
osób czarnoskórych i Latynosów planujących założyć własny
biznes był większy niż w przypadku innych grup, raport
wykazał także, że nie mieli zasobów, aby zrealizować swoje
przedsiębiorcze założenia. Niewątpliwie w trakcie pandemii
te trudności jeszcze się pogłębiły.
Center for Advancing Opportunity i społeczność Stand
Together przedstawiają rezultaty analiz decydentom na
każdym szczeblu władz. Ponadto udostępniają raport liderom
biznesu z całego kraju, tak aby zdobyć zainteresowanie
potrzebne w celu pomocy większej liczbie ludzi. Takie
zainteresowanie i działania są kluczowe dla realizacji celu
wyznaczonego w książce „Believe in People”: „budowania
gospodarki, w ramach której wszyscy mają równe szanse”.
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WŁADZE

WŁADZE
„Władza, w optymalnym przypadku, wspiera zasady prawidłowego
postępowania umożliwiające każdemu osiąganie sukcesu i dobrostanu. Aby
zrealizować tę wizję, władza […] pozostawia innym instytucjom przestrzeń
potrzebną do działania, jednocześnie utrzymując system wzajemnych korzyści”.
niż niewinnym i biednym. Bogaty nastolatek przyłapany na
wykroczeniu bez użycia przemocy może otrzymać dozór
sądowy lub tylko pouczenie, podczas gdy bezrobotny ojciec,
który popełnił takie samo wykroczenie, zostaje skazany na karę
pozbawienia wolności – czasem na długi czas.
W systemie, w którym każdy ma zagwarantowany uczciwy
proces, 99% spraw kończy się ugodą obrończą, która
często jest bardzo niekorzystna dla osób, których nie
stać na prawnika. Innymi słowy, takie osoby nie mogą
wyegzekwować swojego prawa do uczciwego procesu.
Zagwarantowanie wszystkim efektywnej pomocy prawnej
jest kluczowe dla wyeliminowania nierówności w tym
zakresie. Co dziwne, niekiedy stanowe i lokalne przepisy
bardzo utrudniają spełnienie tego warunku.
Niestety w dzisiejszych czasach władza często nie wywiązuje
się ze swoich podstawowych obowiązków, ponieważ pada
ofiarą podziałów najczęściej wynikających z przynależności
partyjnej. Jednym z problemów systemu partyjnego jest
brak zaufania do ludzi, którzy wolą drugą stronę politycznej
barykady. Budowanie społeczeństwa w oparciu o wiarę w ludzi
wymaga zastąpienia systemu partyjnego współpracą, dzięki
której ludzie mogliby razem walczyć z niesprawiedliwościami
i dawać każdemu poczucie sprawczości.

Egzekwowanie prawa do pomocy prawnej
Przemiana władzy nie dokona się sama z siebie. Ten proces
rozpoczyna się, gdy ludzie jednoczą się poza strukturami
rządowymi i ignorują różnice, tak aby wspólnie zajmować
się kwestiami, co do których są zgodni.
Koch Industries i Stand Together podejmują właśnie takie
działania w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości
w Kansas i nie tylko. Jednym z problemów poruszanych przez te
organizacje jest brak jednakowego dostępu do pomocy prawnej.
Niestety w naszym kraju, w przypadku styczności z wymiarem
sprawiedliwości, często lepiej jest być winnym i bogatym
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Na przykład w Kansas stanowe rozporządzenie 712 zakazywało
firmowym adwokatom, posiadającym ograniczoną licencję
adwokacką obowiązującą w Kansas, udzielania pomocy
prawnej pro bono. Oznaczało to, że setki adwokatów
pracujących dla różnych firm w Kansas i należących do
stanowego stowarzyszenia adwokatów nie mogło udzielać
porad ani świadczyć usług prawnych na rzecz nikogo innego
oprócz własnego pracodawcy.
„To rozporządzenie stanowe miało destrukcyjny wpływ” –
powiedział Ray Geoffroy, radca prawny KII – „ponieważ
uniemożliwiało nam pomaganie ludziom w poprawie ich
sytuacji. Zamiast tego powinniśmy zachęcać firmy do
współpracy, łączyć nasze zasoby prawne i inne podobne
korzyści, aby utworzyć swego rodzaju repozytorium
umożliwiające podejmowanie pozytywnych działań”.
W 2018 roku firma Koch podjęła współpracę z Kansas Legal
Services i kilkoma innymi organizacjami, aby złożyć petycję
do Kansas Board of Law Examiners (Rada ds. egzaminów
prawniczych w Kansas) w sprawie zmiany stanowego
rozporządzenia 712. (W 2017 roku Kansas Legal Services
udzieliło pomocy ponad 9000 klientów w potrzebie, ale
musiało odrzucić ponad 10 000 podobnych wniosków).
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Inicjatywa zakończyła się pomyślnie, dzięki czemu firmowi
radcy prawni posiadający ograniczone licencje mogą teraz
świadczyć usługi prawne pro bono na rzecz potrzebujących.
Jak dotąd firma Koch wspólnie z Kansas Legal Services
doprowadziła do zatarcia 89 spraw dotycząch 44 osób.
W Atlancie ponad 20 wolontariuszy współpracuje z kilkoma
partnerami w celu poprawy jakości życia członków lokalnej
społeczności. Na przykład Michael Davis, od wielu lat
pracujący w GP jako adwokat, pomógł klientowi Georgia
Justice Project uzyskać ułaskawienie w sprawie wykroczenia
z przeszłości. Gwen Boyd-Willis, klientka, ma teraz większe
szanse na znalezienie lepszej pracy i samorealizację.
Obecnie z firmą Koch współpracuje na zasadzie wolontariatu
około 100 prawników z USA i Wielkiej Brytanii – świadczą
oni różnorodne usługi prawnicze pro bono, w tym m.in.
analizują sprawy w ramach Midwest Innocence Project, co
może zająć nawet 100 godzin pracy (proces trwający nawet
rok czasu). Dzięki tym adwokatom ludziom nie odbiera
się szansy na lepsze życie z powodu uwikłania w sprawy
związane z wymiarem sprawiedliwości.
Równie ciekawe jest to, w jaki sposób firmy prawnicze,
niezwiązane z Koch, radzą sobie z tym wyzwaniem. W lipcu
działająca na terenie całego kraju firma prawnicza Barnes
& Thornburg poszła za przykładem firmy Koch, ogłaszając
rozpoczęcie współpracy z Koch i poświęcenie 10 000 godzin
w ciągu kolejnych trzech lat na oferowanie pomocy prawnej
pro bono. Ray Geoffroy, radca prawny KII, stwierdził, że
to zobowiązanie „zarówno dodaje otuchy, jak i inspiruje
do działania”.

„Musimy zastąpić system
partyjny współpracą”.

Czysta karta
Co jeszcze robimy, aby zagwarantować „sprawiedliwość
dla wszystkich”?
W Wichita Koch Companies Public Sector pomaga Kansas
Legal Services w realizacji projektu Juvenile Clean Slate
Project. Celem projektu jest zatarcie skazania w przypadku
osób, które zostały aresztowane lub skazane przed
osiągnięciem pełnoletniości. (Wszystkie stany dopuszczają
usunięcie części zapisów dotyczących przestępczości
nieletnich, ale w każdym z nich proces ten przebiega
inaczej w zależności od potrzebnych informacji).
Koch kontaktuje się też z organizacjami wspieranymi
przez Stand Together, takimi jak Youth Entrepreneurs,
Rise Up for Youth oraz innymi lokalnymi grupami
dążącymi do wdrażania zmian, tak aby znaleźć inne
osoby, które mogłyby skorzystać z tych działań.
Takie inicjatywy jednoczą ludzi z różnych grup społecznych
we wspólnym wysiłku, którego celem jest stopniowa
poprawa sytuacji w kraju. W książce „Believe in People”
Charles i Brian opowiadają historię Vana Jonesa, który
kiedyś organizował protesty przeciwko stowarzyszeniu,
które teraz jest znane jako Stand Together – w ciągu
ostatnich kilku lat współpracował on z tą organizacją.
W nagraniu zarejestrowanym po uchwaleniu w 2018 roku
historycznej ustawy First Step Act, reformującej
wymiar sprawiedliwości, Van powiedział: „Zaczęliśmy
współpracować, aby pomóc innym powrócić na wolność,
ale prawda jest taka, że my, ludzie, którzy się tym
zajmowaliśmy, zyskaliśmy również trochę wolności”.
Wolność, o której mówił Van, powinna pozwolić nam
wszystkim „inaczej spojrzeć na nasz kraj i czynić więcej
dobra” – to cel, który powinien przyświecać każdemu z nas.
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Najnowszy z serii historycznych paneli
Koch jest już dostępny. Opisuje on dekadę,
w której ukształtował się najnowszy
i kluczowy dla firmy Koch cykl wzajemnych
korzyści – oparty na technologii cykl, którego
początkiem było opracowanie przed ponad
dekadą produktów do analizy danych.
Building H opens on the Wichita campus. It features many
innovative Koch products made by Guardian, INVISTA, Molex,
FHR and Georgia-Pacific. Even its landscaping benefits
from advanced Koch Fertilizer products.

2015

2013

Charles Koch’s newest
book becomes an instant
New York Times bestseller.

The seminar network founded
by Charles Koch changes its
name to Stand Together.

Purchase of Molex for $7.1 billion, the third-largest acquisition in Koch’s history
(after GP and Infor). Molex heralds the expansion of Koch’s newest and
critically important virtuous cycle of mutual benefit, which is technology-driven.

2018

2017

Koch acknowledges the unprecedented rate of change by making a major update to its
corporate Vision. “To succeed in this new world, we must have a heightened sense

of urgency and the commitment to continually transform our performance.”

In keeping with its new Vision,
Koch commits more than $26 billion
to technology-related investments,
including EFT and i360 in 2016,
followed by Infor — Koch’s secondlargest acquisition ever. Infor is one
of the world’s largest suppliers of
enterprise resource planning software.

Launch of Koch Disruptive Technologies, led
by Chase Koch. Its first investment is Insightec,
developer of a surgery-free treatment for
brain disorders and other ailments.

Nowy panel do powieszenia w biurach,
salach konferencyjnych i korytarzach można
zamówić w dowolnym rozmiarze. Dostępne
są także pełne zestawy.

As part of its dramatic transformation (including a new name),
Koch Engineered Solutions invests in robotic actuator and gear
technology, and high torque density motors.

Opening of the Mark Arts campus in
Wichita, named in honor of artist and
longtime arts patron Mary R. Koch.
Acquisition of Guardian Industries, one of the world’s leading
manufacturers of coated, value-added glass and automotive trim.

Cyfrowa wersja magazynu Discovery
została zaktualizowana, dzięki czemu
wygodniej się ją czyta na komputerze
i na urządzeniach mobilnych.
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2019

David H. Koch, who retired as
a KII executive vice president
a year earlier, dies at age 79.

Napisz na adres joli@kochcreativegroup.com,
aby uzyskać więcej informacji.

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO.
WYBIERAJ INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA.
Najnowsze informacje na temat pandemii
COVID i Twojego miejsca pracy znajdują się
na stronie Koch.link/info

WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
W JEDNYM MIEJSCU.
Koch.link/Careers

