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Najważniejszymi filarami Fundacji są:
• organizowany raz do roku Konkurs Grantowy, w
którym wziąd udział może każda organizacja
działająca na terenie, gdzie firma CEMEX
prowadzi swoją działalnośd
• Program Wolontariatu Pracowniczego

WSPIERAMY PROJEKTY
Z OBSZARU

Konkurs rozpisywany jest raz do roku, a nabór wniosków odbywa się
drogą elektroniczną poprzez stronę www.budujemyprzyszlosc.org.pl.

O dotację mogą się ubiegad:

• organizacje pozarządowe,
• jednostki oświatowe,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• organizacje sportowe i uczniowskie kluby sportowe,
• parki narodowe, krajobrazowe i ich oddziały,
• szpitale, poradnie specjalistyczne i ośrodki zdrowia.

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłośd w liczbach:

GRANTY
2009-2013

GRANTY
2013

- Przyznaliśmy 137 Grantów,
- 63 Granty otrzymały organizacje działające na terenie
powiatu Częstochowskiego.
- Przyznaliśmy 20 Grantów,
- 5 Grantów otrzymały organizacje z powiatu
Częstochowskiego (na 9 nadesłanych zgłoszeń).

uwagi

Najczęstsze
jakie pojawiały się do
składanych wniosków:

- Zbyt ogólny, słabo skonstruowany i umotywowany budżet
- Duży % wszystkich wydatków przeznaczony na wynagrodzenia
- Brak zaangażowania wolontariuszy
- Bardzo wąska grupa odbiorców
- Projekt o jednorazowym charakterze, bez szans na kontynuację
- Wnioski typowo sponsorskie – np. festyn, wycieczka.

cenimy w złożonym

Co szczególnie sobie
wniosku? :

- Ciekawy, innowacyjny projekt
- Dobra konstrukcja budżetu
- Odpowiednio zachowane proporcje pomiędzy wynagrodzeniem dla osób
zaangażowanych w projekt a wydatkami operacyjnymi
- Duże zaangażowanie wolontariuszy
- Ilośd i jakośd podejmowanych inicjatyw promujących projekt
- Możliwośd kontynuacji projektu w przyszłości
- Historia współpracy z daną organizacją

Jak poprawnie zdefiniowad cel swojego projektu, i tym
samym zwiększyd swoje szanse na otrzymanie grantu?

Skonkretyzowany

• Cel należy określid bardzo dokładnie

Mierzalny

• Cel musi posiadad wskaźnik, na podstawie którego
zmierzymy stan realizacji, czyli będziemy mogli sprawdzid
czy osiągnęliśmy sukces

Akceptowalny

• Cel powinien byd zaakceptowany przez członków zespołu,
który będzie go realizował. To pozwoli na zaangażowanie
ludzi w wykonywanie zadao

Realny

• Cel osiągniemy jeśli będziemy mied wystarczające zasoby.
Warto opracowad plan z listą osób, potrzebnego czasu,
pomieszczeo i rzeczy

Terminowy

• Dla celu głównego należy wyznaczyd dokładny czas jego
realizacji. Należy określid terminy działao szczegółowych
prowadzących do osiągnięcia celu

HARMONOGRAM VII KONKURSU GRANTOWEGO
FUNDACJI CEMEX BUDUJEMY PRZYSZŁOŚD
Nabór wniosków w 2014 – 03.02 – 28.02

Nabór
wniosków

Ocena
merytoryczna
i formalna

03.02-28.02

Wybór zwycięskich
wniosków
Ocena
Ogłoszenie
wniosków
wyników i
przez Radę
podpisanie
umów
26.03-15.04

03.03-21.03

- kwiecieo
17 Kwiecieo

Rozliczenie Rozliczenie
projektów projektów
szkolnych
do 30.06.15
do 31.12

Rozliczenie wniosków:
- Do 31.12.2014 – projekty z obszaru edukacji, kultury, sportu, ekologii i projekty obywatelskie
- Do 30.06.2015 – projekty szkolne

Jakie najważniejsze zmiany czekają nas w 2014?
•

sprawozdanie
koocowe przesyład będą do nas drogą elektroniczną. Wraz z
Organizacje, które w 2014 roku otrzymają od nas Grant,

umową, otrzymają one login i hasło, umożliwiające im dostęp do indywidualnego
konta projektowego, na którym zobowiązani będą umieszczad informacje o postępach
realizowanych przez siebie prac, oraz w którym znajdą narzędzia niezbędne do
prawidłowego rozliczenia wniosku.
•

Docelowo, przedłożone sprawozdania staną się integralną częścią systemu „Fabryki
Pomysłów Fundacji CEMEX”, przez co w kolejnych Konkursach Grantowych organizacje

będą automatycznie dostawad dodatkowe punkty za
rzetelnośd prowadzonych przez siebie prac.
• Zmianie ulega harmonogram naboru wniosków do
Wolontariatu Pracowniczego CEMEX, i trwad on będzie w
dniach 08.01 – 31.01.2014.

Wolontariat Pracowniczy CEMEX. Czyli jak uzyskad dodatkowe
wsparcie na prowadzone przez siebie działania?
Daj Się Złapad! Zostao Wolontariuszem oraz Zdejmij z Oczu Klapki!

Takimi hasłami zachęcamy pracowników CEMEX do angażowania się w prace wspierające
lokalne inicjatywy obywatelskie. W realizację projektów, obok naszych pracowników
włączyd się też mogą okoliczni mieszkaocy, ich rodziny i przyjaciele.

CO TWOJA ORGANIZACJA
MOŻE UZYSKAĆ?

CZY TO NAPRAWDĘ
DZIAŁA?

JAK ZACZĄĆ?

Dodatkowe ręce do pracy oraz
pośrednio - wsparcie finansowe
TAK! Zrealizowaliśmy już wiele tego
typu inicjatyw!

Wnioski składad mogą WYŁĄCZNIE
pracownicy CEMEX. Postarajcie się
więc do nich dotrzed (może zna ich
ktoś z Twojej organizacji/przyjaciół/
rodziny?) i porozmawiaj z nimi
o szansach jakie stwarza Program
Wolontariatu. Zachędcie ich do
złożenia wniosku – będziemy na
niego czekad między– 08.01-06.02.13

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska
za lata 2011-2012
Raport powstał w oparciu o wytyczne raportowania
Global Reporting Initiative, a także z uwzględnieniem
zasady istotności dla naszych interesariuszy, czyli osób
i organizacji, które mają na nas największy wpływ i na
które wpływa nasza działalnośd.

Raport integruje kwestie środowiskowe, społeczne, etyczne,
ekonomiczne i podejście do zarządzania

Jest opracowany na podstawie spotkao z interesariuszami
i odpowiedzią na ich oczekiwania. Raport jest również
ważnym środkiem komunikacji z nimi.

Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji
przez firmę doradczą PwC
W Polsce jedynie 12 firm z pierwszej setki listy 500 największych firm publikuje raporty społecznej
odpowiedzialności*.
Tylko 2 firmy z branży budowlanej wydają Raporty społeczne
* Według Rankingu Rzeczpospolitej

PANEL DYSKUSYJNY
„Różne organizacje – różne doświadczenia - jak efektywnie prowadzid
działania swojej organizacji?”
Uczestnicy:
- Pani Joanna Kmiecik – Prezeska Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Dar Serca”, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rędzinach Osiedlu
- Pani Elżbieta Ferenc - Prezeska Zarządu Fundacji Chrześcijaoskiej „Adullam”
- Pani Agnieszka Rydecka – Zastępca dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Rudnikach
- Pan Paweł Bilski - Koordynator Wolontariatu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu
Wzajemnej Pomocy "Agape"
PROWADZI: Izabella Rokicka – Prezeska Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłośd

DZIĘKUJEMY!

