„FABRYKA
POMYSŁÓW”

Wsparcie dla lokalnych
społeczności wokół
naszych zakładów

KONKURS GRANTOWY

Uważaj zuchu na auta w ruchu

dla organizacji pozarządowych oraz instytucji oświatowych
Jako CEMEX współpracujemy z lokalnymi społecznościami za pośrednictwem Fundacji.
Jednocześnie wyznajemy zasadę, że to nasi interesariusze najlepiej znają swoje potrzeby,
dlatego co roku zapraszamy do konkursu grantowego przedstawicieli lokalnych
społeczności – organizacje pozarządowe i instytucje oświatowe (szkoły, ośrodki kultury,
biblioteki) z lokalizacji, w których prowadzimy działalność biznesową.
Wnioskodawcy sami przedstawiają nam swoje pomysły na rozwój danej społeczności,
a my z chęcią partycypujemy w wyłonionych w ramach konkursu projektach.
Konkurs grantowy odbywa się raz w roku, na początku roku kalendarzowego.
Szczegółowe daty dotyczące naboru wniosków podajemy przed rozpoczęciem konkursu
na stronie internetowej Fundacji – www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Celem organizowanych przez Fundację CEMEX
akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach
w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoją
działalność biznesową.
Organizujemy spotkania w domach kultury oraz
szkołach i przedszkolach, na które zapraszamy
dzieci i ich opiekunów.
Wydarzenie podzielone jest na trzy części: rozmowę z przedstawicielem lokalnej policji,
spektakl edukacyjny (teatrzyk prowadzony przez aktorów, podczas którego dzieci dowiadują
się, dlaczego należy zachować ostrożność) oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na drodze.
Dotychczas spotkania miały miejsce w: Trąbkach Wielkich, Troszynie, Bierawie, Gminie Klucze,
Gminie Borzęcin, Gończycach.

Od 2009 do 2019 r. w konkursie grantowym „Fabryka Pomysłów”:
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Mistrzowie Bezpieczeństwa
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Od października 2019 r. Fundacja CEMEX realizuje nowy
program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa, skierowany
do uczniów szkół podstawowych.

miejscowościach

Podczas spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej
i specjalistami ds. BHP uczniowie mogą przypomnieć sobie
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
bezpiecznego zachowania w domu, szkole i środowisku.

Dzięki wsparciu Fundacji CEMEX, zostały zrealizowane
projekty w następujących obszarach tematycznych:
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kultura

W ramach zajęć dzieci uczą się również zasad udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

53
63

Działamy
już ponad

ekologia
WSZYSTKIM NASZYM PARTNEROM SPOŁECZNYM

programy
obywatelskie

ORAZ WOLONTARIUSZOM CEMEX
DZIĘKUJEMY ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ
I ZAPRASZAMY DO DALSZEGO BUDOWANIA
Z NAMI LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

Dane kontaktowe:

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
e-mail: fundacja@cemex.com
@FundacjaCEMEX
www.budujemyprzyszlosc.org.pl
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Fundacja CEMEX

Wsparcie dla lokalnych
społeczności wokół
naszych zakładów

„Budujemy przyszłość”

Program Aktywności Społecznej w Rudnikach

WOLONTARIAT
PRACOWNICZY
KONKURS GRANTOWY
dla wolontariuszy CEMEX

W październiku 2018 r. Fundacja CEMEX
rozpoczęła realizację

Aktywnie zachęcamy naszych pracowników do angażowania się
w działalność społeczną naszej firmy

Programu Aktywności Społecznej.

W tym celu raz do roku organizujemy konkurs grantowy dla wolontariuszy CEMEX.
Wolontariat pracowniczy w naszej firmie działa od 2011 r. i cieszy się coraz większą
popularnością. W realizację projektów wolontariackich, oprócz naszych pracowników,
mogą zaangażować się ich rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, okoliczni mieszkańcy
czy klienci.

W ramach programu organizujemy
warsztaty i zajęcia rozwojowe
w placówkach kulturalno-oświatowych
w gminach, sąsiadujących z cementownią
Rudniki.
Tematyka zajęć została wybrana przez mieszkańców podczas dwóch spotkań dialogowych,
zorganizowanych i przeprowadzonych przez CEMEX.
Osoby w wieku senioralnym zamieszkujące
gminę Kłomnice uczestniczyły
w zajęciach sportowych.
Dzieci oraz młodzież z Rędzin i okolic,
uczestniczyły

Działalność Fundacji jest częścią globalnej strategii
firmy CEMEX i koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Dzięki działalności Fundacji pozytywnie wpływamy
na otoczenie w duchu idei:

w zajęciach z robotyki oraz zajęciach
pobudzających kreatywność, twórcze
myślenie, umożliwiających przyswojenie
technik szybkiego zapamiętywania
i szybkiego czytania.

Wspierać, by nie uzależniać,
pomagać, aby wzmacniać.
Nasza Fundacja powstała z myślą o inicjatywach, które wspierają kształtowanie:

edukacji

sportu

kultury

ekologii

i szeroko pojętych programów obywatelskich
Opieką otaczamy inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach, w których
działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX – cementownie, wytwórnie betonu towarowego
i kopalnie kruszyw.

Fundacja opiera swoją działalność na dwóch filarach:
Konkursie grantowym
dla organizacji pozarządowych
i instytucji oświatowych

„Fabryka
Pomysłów”

oraz

wolontariacie
pracowniczym

Od 2011 do 2019 r. w ramach konkursu wolontariatu pracowniczego:
OTRZYMALIŚMY

345
wniosków

W 2019 r. zrealizowaliśmy również
ZREALIZOWANO

cykl zajęć z przyrody,

157

w których uczestniczyli najmłodsi
mieszkańcy gminy Rędziny, Mstów
i Kłomnice.

PROJEKTÓW

Uczestniczki i uczestnicy projektu
aktywnie brali udział w warsztatach,
przeprowadzali doświadczenia i prowadzili
obserwacje przyrody.

w realizację projektów
zaangażowało się

wolontariusze przepracowali
wspólnie ponad

wolontariuszy
– pracowników CEMEx
ORAZ
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miejscowościach

Wsparcie dla zwierząt

Osoby nastawione na rozwój osobisty
i społeczny, pragnące polepszyć swoje
relacje w życiu zawodowym i osobistym,
miały możliwość uczestnictwa
w zajęciach ze
skutecznej komunikacji, zarządzania
emocjami i budowania poczucia
własnej wartości.
Utworzone zostały dwie grupy zajęciowe:
w gminie Rędziny i gminie Mstów.

Jedną z form wolontariatu pracowniczego jest również
opieka nad zwierzętami na stałe przebywającymi na
terenie naszych zakładów. Każde zwierzę zamieszkujące
w naszych zakładach ma dedykowanego opiekuna
– wolontariusza CEMEX, który jest odpowiedzialny
za zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków
bytu, takich jak opieka weterynaryjna, jedzenie i picie,
schronienie. Opiekunowie mogą wnioskować do Fundacji
CEMEX o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów
związanych z opieką nad zwierzęciem.

Najważniejsze informacje dotyczące wolontariatu
pracowniczego dostępne są na stronie:

www.budujemyprzyszlosc.org.pl

