Fundacja CEMEX
„Budujemy Przyszłość”

Misja i cele
Wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie w duchu idei:
„Wspierać, aby nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”.

Usystematyzowanie
współpracy z organizacjami
społecznymi

Zaangażowanie lokalnych
organizacji społecznych
i pracowników CEMEX
w działania Zrównoważonego
Rozwoju

Wzmacnianie wizerunku
CEMEX jako firmy
odpowiedzialnej społecznie

Dwa konkursy – filary działalności
Powstała w 2009 r. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” opiera swoje działania na
dwóch filarach:

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego

Konkurs dla organizacji pozarządowych
i instytucji edukacyjnych
„Fabryka Pomysłów”

Projekty w ramach konkursów realizowane są w obszarach:

Edukacja i
projekty
szkolne

Sport

Ekologia

Programy
obywatelskie

Kultura

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego

Kto

Kiedy

Gdzie

może aplikować ?

startuje nabór?

szukać informacji?

Aplikować mogą
wyłącznie
pracownicy CEMEX,
ale w wolontariacie
mogą uczestniczyć
rodziny, klienci,
znajomi.

Konkurs jest
orgaznizowany
corocznie, a nabór
ogłaszamy na
początku roku.

Informację do
pracowników wysyła
Dział Komunikacji &
CSR. Informacje są
również publikowane
na stronie
www.budujemyprzyszl
osc.org.pl.

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego

387
176
76
1539

złożonych wniosków od 2011

zrealizowanych projektów od 2011

miejscowości

osób zaangażowanych w wolontariat

Konkurs grantowy „Fabryka Pomysłów”

Kto

Kiedy

Gdzie

może aplikować ?

startuje nabór?

szukać informacji?

Organizacje
pozarządowe i szkoły
działające w
miejscowościach, w
których CEMEX
prowadzi działalność
biznesową.

Konkurs startuje na
początku każdego
roku. Aplikacje
przyjmowane są
elektronicznie.

Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie
Fundacji CEMEX .
Dodatkowo, w czasie
trwania naboru, czynny
jest sekretariat
konkursu, który udziela
odpowiedzi na pytania.

Konkurs grantowy „Fabryka Pomysłów”

2971
252
54
114

złożonych wniosków od 2009 do 2020

przyznanych grantów od 2009 do 2020

miejscowości

wspartych organizacji i szkół

Statystyka konkursów - edycja 2020

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego

42
19
18

Złożone projekty
Przyznanych grantów
Lokalizacji

Konkurs dla organizacji pozarządowych i instytucji
edukacyjnych „Fabryka Pomysłów”

92
9
8

Złożone projekty
Przyznanych grantów
Lokalizacji

Projekty w podziale na Piony Biznesowe CEMEX Polska

3
10
6

Projekty w otoczeniu Cementowni CEMEX
Projektów w otoczeniu Wytwórni Betonu Towarowego CEMEX
Projektów w otoczeniu kopalni kruszyw CEMEX

3
2
4

Projekty w otoczeniu Cementowni CEMEX

Lokalizacje w otoczeniu Wytwórni Betonu Towarowego CEMEX
Lokalizacje w otoczeniu kopalni kruszyw CEMEX

„Fabryka Pomysłów” - wnioski w obszarach tematycznych (do 2019 r.)

Edukacja i
projekty szkolne

83
zrealizowane
projekty

25
zrealizowanych
projektów

Ekologia

53 zrealizowane
projekty

Sport

63 zrealizowane
projekty

Programy
obywatelskie

Kultura

19
zrealizowanych
projektów

Przykładowe projekty w obszarach tematycznych

„Pszczoły i Trzmiele, Nasi Przyjaciele”
Beneficjent:
Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA

Liczba beneficjentów:

+1000

Realizacja:

2015-2019

Lokalizacja: Trąbki Wielkie, Klucze, Łódź, Czerwin, Bierawa
Projekt adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych w sąsiedztwie
zakładów CEMEX. Celem projektu jest aktywizacja do działań na rzecz ochrony
środowiska, poprzez realizacje aktywności takich jak: warsztaty na temat owadów
pt. „Żywa lekcja przyrody”, tworzenie „Zielonych zakątków” składających się z
klombów kwiatowych i hoteli dla owadów na terenie placówek szkolnych i
zakładów CEMEX, przygotowanie tablic edukacyjnych poświęconych owadom
pszczołowatym.

Przykładowe projekty w obszarach tematycznych
25
zrealizowanych
projektów

„Cemex Cup” – cykl turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej
Beneficjent: Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „Mstowiak”

Sport

Liczba beneficjentów:

400

Realizacja:

2015-2019

Lokalizacja: Mstów
Cykl turniejów sportowych „CEMEX Cup” skierowany jest do młodzieży szkolnej z
gmin Mstów, Rędziny i Kłomnice. Sportowe potyczki rozgrywają się w ramach kilku
dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego i piłki nożnej, co
pozwala objąć projektem bardzo szeroką grupę odbiorców. Przy okazji potyczek
sportowych, Klub angażuje także sporą grupę uczniów w działania wolontariackie
przy przygotowaniu rozgrywek oraz uroczystego zamknięcia projektu, służące
rozwijaniu umiejętności miękkich – współpracy w grupie, odpowiedzialności i
szacunku.

Przykładowe projekty w obszarach tematycznych

Młodzi Gniewni w świecie robotów
Edukacja i
projekty
szkolne
83
zrealizowane
projekty

Beneficjent: Zabrzańskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

DROGA

Liczba beneficjentów:

20

Realizacja:

2018

Lokalizacja: Zabrze
Projekt zainicjowany przez młodzież. Przewidywał zakup zestawów do robotyki, a
następnie organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z kodowania i budowania
robotów rozpoczęły się w czasie wakacji i były kontynuowane do grudnia. Projekt
zakończyła wystawa robotów, które zbudowali uczestnicy warsztatów. Wystawa
prezentowana była stacjonarnie (w domu kultury, w którym prowadzone były
zajęcia) oraz on line.

Przykładowe projekty w obszarach tematycznych

„Wspólnie BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ bez smogu Poradnik Fundacji CEMEX”
Beneficjent:

Liczba beneficjentów:

Fundacja 7 Dni

1000

Realizacja:

2017

Lokalizacja: Gminy Rędziny i Mstów
W ramach projektu została zrealizowana akcja edukacyjna i profilaktyczna o
przeciwdziałaniu zjawisku smogu. W tym celu został wydany kompleksowy
poradnik antysmogowy, adresowany bezpośrednio do mieszkańców gmin: Rędziny
i Mstów. Poradnik zawiera informacje na temat m.in., jak rozpalać w
przydomowych kotłowniach bez trującego dymu, a jednocześnie ogrzewać dom
ekologicznie, ekonomicznie i efektywnie. Poradnik trafił do mieszkańców przed
sezonem grzewczym.

Przykładowe projekty w obszarach tematycznych

„Zaczytany CEMEX”
Kultura

Beneficjent:

Liczba beneficjentów:

Zaczytani.org

+1000

Realizacja:

2014-2018

19
zrealizowanych

projektów

Lokalizacje: Czerwin, Rędziny, Częstochowa, Jaroszowiec, Łódź, Gdynia, Bierawa
W ramach projektów „Zaczytany CEMEX” co roku zasilane są księgozbiory gmin lub
placówek kulturalnych i edukacyjnych w setki książek dla dzieci i młodzieży. Książki
zbierane są w ramach „Wielkich Zbiórek” organizowanych w instytucjach
publicznych. Zebrane książki przekazywane są podczas oficjalnych eventów
wieńczących projekt. Finały zbiórek co roku gromadzą kilkadziesiąt najmłodszych
dzieci, do których skierowana jest akcja czytania bajek, widowisko teatralne oraz
liczne zabawy i konkursy.

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego – przykładowe realizacje w 2019 i 2020 r.

Łódź
Utworzenie interaktywnego placu
zabaw z elementami miasteczka
drogowego oraz prace remontowe w
budynku Szkoły Podstawowej nr 125.

Szczecin
Zazielenienie skweru w dzielnicy
Stołczyn, przy Domu dla Osób
Bezdomnych. W akcję oprócz
wolontariuszy CEMEX aktywnie włączyli
się mieszkańcy, pensjonariusze Domu
oraz przedstawiciele lokalnych
Stowarzyszeń.

Chełm
Integracyjna spartakiada
Rokroczne wydarzenia sportowe dla
dzieci. W rywalizacji uczestniczą także
dzieci z niepełnosprawnościami.

Konkurs Wolontariatu Pracowniczego – przykładowe realizacje w latach 2011-2018

Ruś k. Olsztyna
Cemex BEE(P), czyli stworzenie
pasieki, składającej się z 4 uli.
Wolontariusze przygotowali ule,
osadzili roje, robią przeglądy i
dystrybuują miód do klientów
CEMEX.

Starogard
Wolontariusze CEMEX sadzą drzewa.
Zakupiono 3000 sadzonek buka, które
zostały nasadzone przez
wolontariuszy CEMEX. Zrealizowano
także zajęcia edukacyjne.

Gończyce
Budujemy bezpieczeństwo - CEMEX i
Budimex razem dla dzieci.
Wolontariusze obu firm wykonali
modernizację przyszkolnego placu
zabaw w Zespole Szkół w Gończycach.

Model zarządzania
Fundacja CEMEX jest niezależną
organizacją pozarządową

Fundacja CEMEX jest
zobowiązana na mocy
polskiego prawa do corocznego
publikowania sprawozdań
finansowych i operacyjnych

Założoną przez CEMEX Polska, ale
zarządzaną niezależnie przez Radę Fundacji i
Zarząd

Szczegółowe roczne raporty
przekazywane są do Ministra
Środowiska, który sprawuje nadzór nad
Fundacją

Fundacja CEMEX nie zatrudnia
etatowych pracowników

Jest zarządzana przez Zarząd Fundacji i
pracowników CEMEX, którzy działają jako
wolontariusze

Fundacja CEMEX nie posiada
środków trwałych

Biuro CEMEX Polska Sp. z o.o. jest
jednocześnie biurem Fundacji

Model zarządzania
Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Bieżąca
działalność

• Ciało inicjujące działania, sprawujące nadzór i
kontrolę nad działalnością Fundacji

Rudiger Kuhn – Prezes CEMEX
Włodzimierz Chołuj – Dyr. Działu Prawnego
Monika Wosik – Dyr. ds. Ochrony Środowiska
Iwona Wojtasik – Dyr. Pionu Zarz. Ludźmi i Organizacją
Tomasz Skibiński – Dyr. Działu BHP

• Zarząd prowadzi działalność Fundacji i reprezentuje
ją na zewnątrz

Dominika Sztuka-Arak – Prezes Zarządu
Katarzyna Górniak-Łojek – Zastępca Prezesa Zarządu
Agnieszka Rutkowska – Członek Zarządu
Aleksandra Pacułt – Członek Zarządu

• Konsultant zajmujący się oceną wniosków w trakcie
konkursu grantowego
• Serwis i system aplikacji zarządzany przez firmę
zewnętrzną
• Zewnętrzne biuro rachunkowe

Współpraca w zakresie realizowanych umów

KONTAKT
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
fundacja@cemex.pl
ul. Krakowiaków 46

02-255 Warszawa
Dominika Sztuka-Arak, Prezes Fundacji CEMEX, Dział CSR, dominika.sztukaarak@cemex.com
Agnieszka Rutkowska, Członek Zarządu Fundacji CEMEX, Dział CSR, agnieszka.rutkowska@cemex.com
Aleksandra Pacułt, Członek Zarządu Fundacji CEMEX, Dział Ochrony Środowiska, aleksandra.pacult@cemex.com

