Kiedy odbywa się konkurs?
Konkurs odbywa się raz w roku, w pierwszym kwartale.
Gdzie szukać informacji?
Każdego roku organizujemy kampanię promocyjną wśród pracowników
CEMEX, którą prowadzi Dział Komunikacji. Informacji można też szukać
w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie Fundacji CEMEX.
Konkurs Grantowy – Wolontariat Pracowniczy (od 2011-2015)
78 zespołów wolontariackich / projektów
638 osobo-aktywności (suma wszystkich pojedynczych zaangażowań)

Nie tylko Konkursy
Darowizny materiałowe przekazywane są przez zakłady produkcyjne, po
akceptacjach kierownika danego zakładu i Członków Zarządu firmy. Każdego roku określane są limity, które regulują ilość darowizn materiałowych
jakie mogą być przekazane wnioskującym o nie organizacjom.

Dialog z Interesariuszami
Nasi Interesariusze są dla nas kluczowi w prowadzeniu działalności, ponieważ mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz pozostają
pod dużym wpływem naszych działań. W związku z tym, zależy nam
na budowaniu partnerskich relacji opartych na zaufaniu i długofalowej
współpracy. Aby takie relacje budować, prowadzimy z poszczególnymi
grupami, obejmującymi również przedstawicieli organizacji pozarządowych i szkół dialog, oparty na transparentnym, międzynarodowym standardzie AA1000 SES.
Prowadzimy też tzw. spotkania „Okrągłego stołu”, na które zapraszamy
organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe, z którymi współpracuje
Fundacja, ale również wszystkie organizacje z poszczególnych regionów,
które mogą ubiegać się o granty w Fundacji CEMEX. Informujemy o bieżącej działalności i projektach Fundacji oraz odpowiadamy na pytania
zadawane przez interesariuszy. Efektem tych spotkań było m.in. wypracowanie koncepcji programu partnerstwa strategicznego dla NGOs i szkół
oraz przywrócenie dwóch kategorii grantów finansowych.

CEMEX

Partnerstwo
strategiczne
Organizacje pozarządowe lub szkoły objęte programem
mogą liczyć na dodatkowe środki przeznaczone na ich działalność statutową oraz dodatkowy punkt przy ocenie ich
wniosków składanych do konkursu Fundacji CEMEX. Wybór
dokonywany jest przez Radę Fundacji spośród organizacji
spełniających wszystkie wymagane kryteria określone w regulaminie (dostępnym na stronie Fundacji). Status Partnera
Strategicznego organizacje otrzymują na 12 miesięcy.

Edukacja
W Cementowni Chełm organizujemy lekcje edukacyjne
dla uczniów z lokalnego liceum, w ramach których młodzież bierze udział w spotkaniach dotyczących zagadnień
Zrównoważonego Rozwoju – w tym wykorzystania paliw
alternatywnych, produkcji cementu oraz Fundacji CEMEX.
Zajęcia prowadzone przez naszych pracowników dzielimy
na część teoretyczną – w postaci wykładu z sesją pytań
i odpowiedzi oraz praktyczną – czyli wycieczkę po zakładzie, co umożliwia zobaczenie jak w praktyce wygląda praca
cementowni.
W 2015 roku uruchamiamy nowy, skierowany do szkół
program dot. bezpieczeństwa na drogach. W pierwszej
kolejności programem chcemy objąć placówki oświatowe
z małych miejscowości, gdzie prowadzimy naszą działalność
biznesową.

Ulotka wydrukowana
na papierze ekologicznym
Cyclus pochodzącym
w 100 % z makulatury.

odpowiedzialny
społecznie

Znajdź nas na Twitterze @CEMEX_PL

Nowa, globalnie przyjęta, strategia zrównoważonego rozwoju na lata
2015-2020 koncentruje się na czterech obszarach:

CEMEX w Polsce należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Dostarczamy materiały budowlane najwyższej jakości, domieszki chemiczne do betonu i zapraw, chemię budowlaną oraz świadczymy usługi z zakresu badań laboratoryjnych
i doradztwa technicznego.
W całym kraju posiadamy ponad pięćdziesiąt zakładów i zatrudniamy
ponad tysiąc osób. Nasi klienci to duże firmy budowlane i inwestycyjne,
producenci materiałów budowlanych oraz osoby indywidualne, które
mogą nabyć nasze produkty w składach budowlanych.
Jesteśmy firmą globalną, a nasza centrala mieści się w Meksyku. Produkujemy i sprzedajemy produkty w ponad 50 krajach, a w ponad 100
utrzymuje relacje handlowe. W skali globalnej mamy blisko 45 000 pracowników.

środowiskowy

1. Obszar ekonomiczny Budowanie
miast i infrastruktury przyszłości
2. Obszar środowiskowy Efektywne
wykorzystanie zasobów
społeczny
i niskoemisyjna produkcja
3.
Obszar społeczny Wsparcie
ład
korporacyjny
rozwoju społeczności lokalnych
4. Ład korporacyjny Wartości
przywództwa, integralności
ekonomiczny
i współpracy

Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju lokalnych społeczności, tworzyć dla nich nowe możliwości, wspierać grupy zagrożone wykluczeniem
społecznym i propagować różnorodność. Jednym z kluczowych elementów tej strategii w CEMEX Polska jest działalność Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość.

6 lat
Fundacji
(2009-2015)

173 przyznane granty:
Edukacja (29), Ekologia (32),
Kultura (13), Sport (18),
Projekty szkolne (33), Projekty
obywatelskie (48)
28 miejscowości
82 wsparte organizacje

Fabryka pomysłów – Konkurs
Grantowy dla NGOs i szkół
Kto może ubiegać się o dotację? Wszystkie organizacje pozarządowe
i jednostki oświatowe działające w miejscowościach, w których CEMEX
prowadzi działalność biznesową. Kiedy odbywa się konkurs? Konkurs
rozpisywany jest na początku każdego roku kalendarzowego. Nabór
wniosków odbywa się drogą elektroniczną. Gdzie szukać informacji?
Zasady konkursu wyznacza aktualizowany co roku regulamin, dostępny
na stronie www Fundacji.

Zrównoważony
Rozwój w CEMEX
Nasza wizja zrównoważonego rozwoju to „budowanie zrównoważonej
działalności przez bycie pracodawcą i sąsiadem z wyboru, bycie liderem
zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej oraz przyczynianie się
do tworzenia lepszego społeczeństwa i planety”. Wizja ta wpisana jest
w Misję, Wartości oraz Kodeks Etyki CEMEX-u i obejmuje wszystkie grupy
interesariuszy – pracowników, społeczności, partnerów handlowych oraz
społeczeństwo w szerokim znaczeniu.
Zrównoważony rozwój jest elementem naszej strategii, ale też ważną
częścią w naszych codziennych działaniach. Dzięki niemu dążymy do
opracowania rozwiązań budowlanych dostosowanych do globalnych wyzwań m.in. ograniczonych zasobów. Staramy się budowac nowoczesny
świat poprzez innowacyjność i współpracę.

Fundacja CEMEX
Budujemy Przyszłość
„Wspierać, by nie uzależniać; pomagać,
aby wzmacniać”
Fundacja swoją działalność opiera na dwóch filarach – Konkursie Grantowym dla organizacji pozarządowych i szkół – tzw. Fabryka Pomysłów
oraz Konkursie Grantowym dla Wolontariuszy CEMEX. Dzięki niej wspieramy inicjatywy, których działania ukierunkowane są na edukację, sport,
kulturę, ekologię, wolontariat i programy obywatelskie. Opieką otaczamy
inicjatywy społeczne realizowane w miejscowościach, w których działają
nasze zakłady.
www.budujemyprzyszlosc.org.pl
Znajdź nas też na Facebooku

Wolontariat
Pracowniczy CEMEX
Daj Się Złapać! Zostań Wolontariuszem oraz Zdejmij
z Oczu Klapki! – takimi hasłami zachęcamy naszych pracowników
do angażowania się w prace wspierające lokalne inicjatywy obywatelskie.
Granty mogą otrzymać projekty, w których realizację włączy się grupa
co najmniej 2 wolontariuszy, naszych pracowników. W prowadzone akcje
zaangażować się mogą także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie
uczestniczą jako aktywni wolontariusze oraz często jako właściwi inicjatorzy działań. To oni, widząc w swoim najbliższym otoczeniu kwestie,
które wymagają naprawy i pewnego nakładu środków, mogą zachęcić
naszych pracowników do złożenia wniosku i wzięcia udziału w konkursie.
Kto może ubiegać się o dotację?
Tylko pracownicy CEMEX mogą złożyć wniosek o dotację umożliwiającą
zaangażowanie się w wybraną lokalną działalność społeczną. Każda organizacja może skontaktować się z naszymi pracownikami i zachęcić ich do
wolontariatu. W realizację projektów, obok naszych pracowników, mogą
włączyć się okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

