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Szanowni Państwo,

 Z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce raport z II edycji programu grantowego 
"Razem z GRUPĄ". Wspaniałe rezultaty pierwszej, pilotażowej edycji nie pozwoliły nam pozostać 
obojętnym na potrzeby lokalnych społeczności stąd decyzja o II edycji. Tym razem dzięki 
aktywności pracowników spółek Grupy Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. udało nam się rozszerzyć 
wachlarz dotychczasowych działań firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu o nowe, 
ważne dla nas wartości.

 Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, 
którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty 
naszych działań.

 Cieszę się i jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku projekt tak mocno przyjął 
się wśród naszych pracowników, dziękuję im za inicjatywę, zaangażowanie i gratuluję realizacji! 
Ufam, że takimi działaniami nie tylko wspieramy społeczności lokalne ale również wspólnie małymi 
krokami wypełniamy naszą misję i wizję i wartości.

     Z wyrazami szacunku

     Dariusz Mańko
     Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

List Prezesa
Grupy Kęty S.A.

Dla przyszłości… "zapewniając Rozwój Pracowników, 
Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, 

Ochronę Środowiska, Długoterminową Wartość Ekonomiczną".

"Firma światowej klasy w obszarach swoich działań".

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, 
innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna 

odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

MISJA

WIZJA

WARTOŚCI
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ASPEKTY FORMALNE
Głównym celem programu było: udział firmy w życiu lokalnym poprzez wspieranie lokalnych 
inicjatyw społecznych – rekomendowanych / wymyślonych i w konsekwencji prowadzonych 
przez pracowników spółki. Skierowany był do pracowników wszystkich spółek grupy kapitałowej, 
niezależnie od tego, czy mieszkają w Złotowie, Kętach, Goleszowie czy Bielsku-Białej. 

EFEKTY
Połączenie wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym Grupy Kapitałowej  
GRUPY KĘTY S.A. przyniosło wymierne efekty w środowisku lokalnym.

Do programu wpłynęły łącznie 32 wnioski, z których powołana komisja wyłoniła 22 i rekomendo-
wała Zarządowi Grupy Kęty S.A. do realizacji. Ostateczną decyzją Zarządu wszystkim  
22 wnioskom przyznano grant w wysokości 1,8 tys zł.

Grupa Kęty przeznaczyła na ten cel 39,6 tys złotych.

W ramach projektów granty trafiły m.in. do: 10 szkół, 3 klubów sportowych, 5 przedszkoli,  
2 Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz lokalnego 
stowarzyszenia.

Beneficjentami projektu jest szeroko rozumiana lokalność społeczna, a w szczególności dzieci 
i młodzież uczęszczająca do szkół i przedszkoli będących Partnerami projektu jak również korzysta-
jąca z infrastruktury sportowej – kilka projektów dotyczyło inicjatyw sportowych.
W gronie beneficjentów znalazła się również starsza lokalność społeczna uczestnicząca 
w prelekcjach podróżniczych czy też warsztatach artystycznych.

Szacujemy iż bezpośrednich Beneficjentów projektów jest ponad tysiąc.

Korzyści z programu "Razem z Grupą" jest jednak więcej. Członkowie załogi poczuli, że pracują 
w firmie, która ich wspiera, pomaga im realizować ich pomysły i tym samym umacniać ich pozycję 
w lokalnym środowisku. W projekty zaangażowanych było 30 pracowników spółek Grupy Kapitałowej.

Ponad 

1000
beneficjentów 
projektów.

39,6
tys. zł

22
projekty

30
pracowników

1,8
tys. zł



Inwestujemy...
Duża część projektów skupiona była wokół poprawy infrastruktury 

w szkołach i przedszkolach i doposażenie ich w atestowane, 
bezpieczne zabawki oraz pomoce naukowe.
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INWESTUJEMY 
W PRZYSZŁOŚĆ…

Modernizacja placu zabaw

Razem w przyszłość

Kolorowa klasa

Doposażenie przedszkola

Elastyczna klasa

Remont toalet dla dzieci
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PARTNER PROJEKTU
Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu. 

OPIS PROJEKTU
W związku z tym, iż część placu zabaw została 
przeznaczona przez gminę na przepompownię 
ścieków, koniecznym stało się przeniesienie 
części placu zabaw w inną część ogrodu 
przedszkolnego oraz modernizacja pozostałych 
na placu zabaw urządzeń. Stworzenie dzieciom 
miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego do zabawy.

OPIEKUN PROJEKTU
Monika Łubik, Grupa Kęty S.A., 
Sortowacz – staż pracy 6 lat

WOLONTARIAT
czynny udział w realizacji projektu, 
modernizacja placu zabaw.

GRANT
został wykorzystany na zkup materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji 
i renowacji urządzeń ogrodowych tj: zakup 
desek i farb oraz nowego urządzenia gąsienica.

Beneficjentami 
projektu są dzieci 
uczęszczające 
do przedszkola – 
około 100. 
przedszkolaków.

placu zabaw
Modernizacja

Modernizacja placu zabaw
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Beneficjentami 
projektu jest
kilkadziesiąt 
uczniów klas 

wielozawodowych 
– chłopcy i dziewczęta.

w przyszłość
Razem

PARTNER PROJEKTU
Powiatowy Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych nr 10, 
im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu wykonano szafki do przecho-
wywania odzieży oraz pomocy naukowych dla 
uczniów oraz doposażono klasę wielozawodową 
o profilu: fryzjerstwo, blacharstwo, stolarstwo, 
lakiernictwo w niezbędne pomoce naukowe – 
ułatawiające naukę zawodu.

OPIEKUN PROJEKTU
Anna Ledwoń, Grupa Kęty S.A. 
Specjalista ds HR – staż pracy 10 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu, pomoc w wykonaniu 
szafek oraz zakupie pomocy naukowych.

GRANT
1800 zł został przeznaczony 
na zakup elementów do szafek 
i pomocy dydaktycznych.

"Uczniowie ci w dalszych latach 
zasilą szeregi pracowników 

lokalnego rynku pracy. 
Doposażenie ich w pomoce 

naukowe umożliwiające wizualizację 
omawianych treści z pewnością

podniesie ich motywację 
do pracy oraz jej jakość."

– mówi Anna Ledwoń, 
która na co dzień w Grupie Kęty 
odpowiada m.in. za rekrutacje.

Razem w przyszłość
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PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego 
i Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim.

OPIS PROJEKTU
Malowanie i odnowienie dwóch sal lekcyjnych 
wraz z wymianą mebli i pomocy naukowych dla 
uczniów klas III.

OPIEKUN PROJEKTU
Sebastian Adamus, Grupa Kęty S.A., 
Sterowniczy pras – staż pracy 13 lat

WOLONTARIAT
czynny udział w pracach remontowych.

GRANT
1800 zł został przeznaczony na zakup 
niezbędnych materiałów budowlanych, 
w tym tynków i farb.

klasa
Kolorowa

Beneficjentami 
projektu są
uczniowie 
trzecich klas
podstawowych
– około 60 dzieci.

"Jeden z najgłębszych 
sekretów życia 
polega na tym, 

że tylko to wszystko 
co robimy dla innych, 

jest tym co naprawdę 
warto robić"

– Carrol Lewis
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"W przedszkolu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 

dużą uwagę przykłada się 
do zdrowego 

przygotowywania posiłków. 

Kącik zabaw w postaci 
kuchenki z wyposażeniem 

pozwoli na edukację w tym 
temacie również najmłodszych 

uczęszczających do 
przedszkola."

Beneficjentami 
projektu jest

75 przedszkolaków 
– przyszłe zdolne

pokolenie kucharek 
i kucharzy.

Doposażenie

przedszkola

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Witkowicach. 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było doposażenie kącika zabaw 
w niezbędne przedmioty do nauki i zarazem 
zabawy dla przedszkolaków. Dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu powstała "profesjonalna ku-
chnia”, gdzie przyszli młodzi kucharze i kucharki 
mogą szkolić swoje umiejętności i poznawać 
techniki zdrowego żywienia.

OPIEKUN PROJEKTU
Krzysztof Mydlarz, Grupa Kęty S.A. 
Brygadzista na wydziale Odlewni Wlewków 
– staż pracy 10 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu, pomoc w wykonaniu 
szafek oraz zakupie pomocy naukowych.

GRANT
1800 zł został wykorzystany na zabawki 
w postaci kącika do zabaw kuchennych.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar 
w Kleszczynie to jedna z najstarszych 

szkół powiatu złotowskiego. 

Szkoła do dziś stanowi 
centrum wydarzeń społecznych 

i kulturalnych, integrujących 
zarówno uczniów, nauczycieli, 
rodziców, lokalne organizacje, 

instytucje jak i całą 
społeczność Rudnej, 

Kleszczyny i Skica.

Elastyczna klasa

PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar 
w Kleszczynie. 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było doposażenie bazy szkoły 
w meble z certyfikatem i atestem bezpie-
czeństwa. To miejsce, gdzie nie tylko odbywają 
się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale 
ze względu na brak sali środowiskowej, pełni 
funkcje lokalu wyborczego, miejsca spotkań 
społeczności lokalnej (zebrania środowiskowe), 
szkoleń rad pedagogicznych szkół Gminy Złotów. 

OPIEKUN PROJEKTU
Leszek Igman, Romb S.A. 
Specjalista Obsługi Zautomatyzowanych 
Urządzeń – staż pracy 24 lata 

WOLONTARIAT
zadania wykonane w ramach wolontariatu 
pracowniczego: koordynacja projektu, 
pomoc w zakupie i montażu mebli.

GRANT
przeznaczono na zakup ławek i krzeseł
dostosowanych do potrzeb rozwojowych 
uczniów do jednej z sal lekcyjnych.

Beneficjentami 
projektu jest
128. uczniów 
w 8 oddziałach 
z terenu wsi Rudna,
Kleszczyna i Skic. 

klasa
Elastyczna
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PRZED REMONTEM PO REMONCIE

Remont toalet dla dzieci

Beneficjentami 
projektu jest

75 dzieciaków 
uczęszczające 

do przedszkola,
w Bulowicach.

Remont toalet

dla dzieci

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Bulowicach. 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było dostosowanie toalet do 
potrzeb najmłodszych dzieci uczęszczających 
do przedszkola.

OPIEKUN PROJEKTU
Aleksander Spila, Grupa Kęty S.A.,
Specjalista ds Rozwoju Aplikacji 
– staż pracy 10 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu oraz czynny udział 
w pracach remontowych.

GRANT
został przeznaczony na zakup 
odpowiednich sanitariatów.



Wychowujemy...
Idea wychowania przez sport jest mocno zakorzeniona 

w działalności naszej organizacji. Od lat firma wspiera i rozwija 
lokalne inicjatywy sportowe krzewiąc tym samym ideę kultury fizycznej.

Sport nie tylko rozwija ruchowo, ale uczy samodyscypliny i systematyczności, 
co jest niezwykle ważne w kształtowaniu młodego człowieka. 

Stąd nasze aktywne podejście do tej tematyki – 
mówi Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A. 

Tym bardziej cieszy mnie fakt, iż taki tryb życia propagują i promują 
nasi pracownicy.
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WYCHOWUJEMY 
PRZEZ SPORT…

Ubiór reprezentacyjny pływaków

Dofinansowanie wyjazdu na narty

Sport uwielbiamy więc zdrowie mamy

Biegaj i skacz od najmłodszych lat

Doposażenie sali gimnastycznej

Razem z GRUPĄ na wędrówkę z MKS'em – na siatkówkę

Wspieramy talenty sportowe

Dzień sportu
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Uczniowski Klub Sportowy "Ondraszek” 
w Bielsku-Białej rozpoczął swoją działalność 

w styczniu 2011 roku. Klub zrzesza dzieci
 i młodzież pragnącą podnosić swoje 

umiejętności pływackie i sprawność fizyczną. 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną 

kadrę trenerską i instruktorską. 

Zawodnicy klubu w roku szkolnym 2014/2015 
zdobywali medale na Mistrzostwach Polski 

16 latków, Mistrzostwach Śląska 10 i 11 latków 
oraz w trakcie wielu imprez 

o zasięgu lokalnym. 

PARTNER PROJEKTU
Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek 
w Bielsku-Białej. 

OPIS PROJEKTU
Głównym celem projektu było dofinansowanie 
zakupu ubioru grupy pływackiej klubu UKS 
"Ondraszek”. 

OPIEKUN PROJEKTU
Maciej Gach, Dekret Centrum Rachunkowe
Specjalista Księgowy – staż pracy 18 lat
Jolanta Kosiec, Aluprof S.A. 
Dyrektor Finansowy – staż pracy 5 lat
Dorota Więzik, Aluprof S.A. 
Magazynier – staż pracy 2 lat

WOLONTARIAT
pomoc w zakupie strojów oraz transport 
zawodników na turnieje.

GRANT
1800 zł został wykorzystany na zakup 
strojów (dresów reprezentacyjnych).

Beneficjentami 
projektu są dzieci 
i młodzież z Bielska-
-Białej i okolicznych 
szkół – ponad 
100 zawodników.

Ubiór reprezentacyjny

pływaków
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Beneficjentami 
projektu są

zawodnicy judo 
klubu "Hejnał” 

– 16 osób.

PARTNER PROJEKTU
Klub Sportowy Judo "Hejnał” Kęty. 

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu dofinansowano wyjazd 
szkoleniowo-integracyjny dla zawodników na 
co dzień trenujących judo. W trakcie wyjazdu 
odbywały się regularne treningi, a w czasie 
wolnym była okazja szlifować jazdę na nartach.

OPIEKUN PROJEKTU
Artur Dobosz, Grupa Kęty S.A. 
Kierownik Działu Rozwoju 
– staż pracy 22 lata
Błażej Nycz, Aluform Sp. z o.o. 
Specjalista ds Zapewnienia Jakości 
– staż pracy 12 lat

WOLONTARIAT
montaż i demontaż mat do treningów judo 
oraz transport sprzętu na zimowisko.

GRANT
został przeznaczony na sfinasowanie 
transportu dla zawodników klubu.

Dofinansowanie 
     wyjazdu

na narty
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PARTNER PROJEKTU
Przedszkole Publiczne w Zabrzegu. 

OPIS PROJEKTU
Głównym celem projektu było dofinansowanie 
Przedszkola Publicznego w Zabrzegu w sprzęt 
gimnastyczny oraz sportowy. Rada Rodziców 
przy Przedszkolu była współorganizatorem wielu 
akcji, podczas których zbierane były środki na 
wyżej wymieniony cel, jak:
- kiermasz świąteczny,
- piknik rodzinny,
- dzień babci i dziadka.

OPIEKUN PROJEKTU
Szymon Sosna, Grupa Kęty S.A.
Zespół ds. Zarządzania Jakością 
Zaawansowanych Produktów Aluminiowych
– staż pracy 9 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu, pomoc w zakupie 
sprzętu oraz współorganizacja Dnia Sportu.

GRANT
1800 zł został wykorzystany na zakup sprzętu 
gimnastycznego i sportowego.

Beneficjentami 
projektu są 
dzieciaki 
z Przedszkola
Publicznego
w Zabrzegu.

Sport uwielbiamy więc

zdrowie mamy
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Beneficjentami 
projektu są

dzieciaki 
z lokalnych szkół 

podstawowych 
łącznie 60 dzieci. 

PARTNER PROJEKTU
ZSP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. 

OPIS PROJEKTU
Organizacja jednodniowej imprezy promującej 
sport oraz zdrowy tryb życia w formie zawodów 
dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 
gminy Czechowice-Dziedzice. Przed imprezą 
finałową w szkołach przeprowadzono eliminacje 
wyłaniające zespół reprezentujący daną szkołę. 
W imprezie wzięło udział 10 reprezentacji klas po  
6 dzieci wraz z wychowawcami.

OPIEKUN PROJEKTU
Michał Malina, Grupa Kęty S.A.
Główny Specjalista ds. Relacji Inwestorskich 
– staż pracy 20 lat
Społecznie: Rzecznik Etyki Biznesu

WOLONTARIAT
praca w dniu zawodów oraz własny wkład 
finansowy na nagrody.

GRANT
został wykorzystany na zakup niezbędnych 
akcesoriów sportowych do przeprowadzenia 
zawodów. Sprzęt będzie wykorzystywany do 
dalszego krzewienia kultury fizycznej w szkole.

od najmłodszych lat
Biegaj i skacz
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› Gimnazjalistki z "jedynki” mistrzyniami 
 gminy i wicemistrzyniami powiatu 
 w piłce siatkowej.

› Siatkarze z "jedynki” na drugim
 miejscu w turnieju "kopernik”.

› Nasze siatkarki najlepsze w gminie 
 i czwarte w powiecie!

Sport to bardzo ważny element w życiu szkoły, do najważniejszych osiągnieć 
w roku szkolnym 2015/16 zaliczyć można:

Doposażenie sali gimnastycznej

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach. 

OPIS PROJEKTU
Zakup materacy gimnastycznych celem popra-
wienia bezpieczeństwa dzieci na zajęciach 
wychowania fizycznego.

OPIEKUN PROJEKTU
Dominik Bogunia, Aluform Sp z o.o. 
Specjalista Technolog 
– staż pracy 13 lat

WOLONTARIAT
wybór i zmówienie sprzętu, 
transport materacy.

GRANT
przeznaczony został na zakup materacy.

Beneficjentami 
projektu są 
dzieci i młodzież 
uczęszczająca 
do szkoły i gimnazjum, 
ponad 600 dzieci.

Doposażenie sali

gimnastycznej
› Dziewczęta z naszej szkoły  
 mistrzyniami powiatu w piłce ręcznej.

› I miejsce dziewcząt, II miejsce
 chłopców w gminnej gimnazjadzie  
młodzieży w piłce ręcznej.

› Nasze siatkarki najlepsze w gminie 
 i czwarte w powiecie!

* informacje ze strony szkoły
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Beneficjentami są 
dzieci i młodzież 

zrzeszona w klubie 
MKS Bielsko-Biała 
(ok. 90 osób) oraz 

SP33 w Bielsku-Białej.

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie 
"Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała".

OPIS PROJEKTU
Stowarzyszenie "Międzyszkolny Klub Siatkarski 
Bielsko-Biała" prowadzi szkolenie dzieci 
i młodzieży w zakresie piłki siatkowej (obecnie 
w klubie trenuje około 80 dziewcząt z Bielska-
Białej i okolic). Projekt "Razem z GRUPĄ na 
wędrówkę – z MKS'em na siatkówkę" – był proje-
ktem rozłożonym w czasie, wieloetapowym. 
Ponownie zakupiono dzięki dofinansowaniu 
z akcji sprzęt sportowy, zorganizowano turniej 
piłki siatkowej oraz dodatkowo wyjazd integra-
cyjny dla dzieci podsumowujący całą akcję. 

OPIEKUN PROJEKTU
Marek Ściga, Aluprof S.A.
Kierownik magazynów – staż pracy 32 lata
Justyna Pędrys, Aluprof S.A. 
Specjalista ds Sprzedaży Eksportowej
– staż pracy 10 lat
Tomasz Pędrys, Aluprof S.A.
Asystent ds. Logistyki – staż pracy 1,5 roku

WOLONTARIAT
współorganizacja Turnieju oraz wyjazdu 
integracyjnego, pomoc w zakupie sprzętu.

GRANT
1800 zł został wykorzystany na zakup sprzętu, 
strojów sportowych oraz nagród dla drużyn.

na siatkówkę
z MKS'em



20 Wspieramy talenty sportowe

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkół Katolickich 
im. Św. Wojciecha w Złotowie.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było wspieranie talentów dzieci 
uzdolnionych sportowo i promowanie akty-
wnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. 
podczas organizowanych imprez szkolnych: 
Dnia Dziecka i Rodzinnego Pikniku, który odbył 
się początkiem czerwca.

OPIEKUN PROJEKTU
Marcin Brzeziński, Romb S.A. 
Ślusarz narzędziowy – staż pracy 3 lata

WOLONTARIAT
koordynacja projektu, pomoc w zakupie 
sprzętu .

GRANT
1800 zł został przeznaczony 
na zakup sprzętu sportowego, 
m.in.: tyczek slalomowych, paletek 
do gry w babingtona, piłek nożnych, 
piłek do koszykówki, siatkówki 
i piłki ręcznej.

Beneficjentami 
projektu jest
ponad 200 dzieci 
i młodzież 
uczęszczająca 
do szkoły i gimnazjum

talenty sportowe
Wspieramy
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Beneficjentami 
projektu są uczniowie 

klas I-III SP nr 29 
(ok. 400 osób) 

oraz starsi – łącznie 
ok. 700 dzieci.

PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa nr 29 
im. Janusza Korczaka w Bielsku Białej. 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było doposażenie w sprzet 
sportowy Szkoły w Komorowicach, który został 
wykorzystany podczas DNIA Sportu – pikniku 
Rodzinnego. Tegoroczny Piknik Rodzinny przy 
SP 29 w Bielsku-Białej odbył się 11 czerwca 
2016. Podczas kilku godzin wspania-łej zabawy 
i sportowych rywalizacji na terenie szkoły 
pojawiło się kilkaset osób.

OPIEKUN PROJEKTU
Justyna Pędrys, Aluprof S.A. 
Specjalista ds Sprzedaży Eksportowej
– staż pracy 10 lat
Tomasz Pędrys, Aluprof S.A.
Asystent ds. Logistyki – staż pracy 1,5 roku
Marek Ściga, Aluprof S.A.
Kierownik magazynów – staż pracy 32 lata

WOLONTARIAT
czynny udział i wsparcie w trakcie pikniku, 
koordynacja zakupu sprzetu sportowego.

GRANT
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego 
głównie dla dzieci z młodszych klas. 

Dzień

sportu



Edukujemy...
Spora grupa projektów to przedsięwzięcia o charakterze warsztatowym, 

szkoleniowo-edukacyjnym. Cieszymy się, iż dzięki kreatywności 
naszych pracowników udało się przygotować wartościowe zajęcia dydaktyczne 

dla dzieci i młodzieży, rozwinąć ich pasje, poszerzyć horyzonty 
oraz rozwinąć kompetencje wśród służb użyteczności publicznej. 
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EDUKUJEMY 
I BUDUJEMY 

KOMPETENCJE…

Muzyka źródłem rozwoju dziecka

Logo kraina przedszkolaka

Mały inżynier

Kto czyta nie pyta

Zostań bohaterem w swoim domu

Ratujmy życie to nasze motto
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"Niech muzyka 
i śpiew stanie się 

czymś tak oczywistym 
jak czytanie 

i pisanie”

– Hieronim Kędzia

Muzyka źródłem rozwoju dziecka

PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Andrychowie. 

OPIS PROJEKTU
Przedsięwzięcie miało na celu rozbudzenie 
w dzieciach zamiłowania do muzyki i umożli-
wienie im zdobycia umiejętności gry na 
instrumentach – dzwonkach monochromaty-
cznych. "Mali muzykanci" efekty swojej pracy 
przedstawiali na różnych uroczystościach szkol-
nych i poza szkolnych.

OPIEKUN PROJEKTU
Katarzyna Zielińska, Grupa Kęty S.A. 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska 
– staż pracy 7 lat

GRANT
został wykorzystany na zakup dzwonków 
monochromatycznych w ilości 22 sztuk. 
Dodatkowo został zorganizowany w jednej 
klasie kącik muzyczny.
W ramach otrzymanego grantu zostały również 
zakupione bilety do opery krakowskiej 
na spektakl muzyczny „Muzyka i magia".

Beneficjentami 
projektu są 
uczniowie klas 1-3 
w chwili obecnej
jest to blisko
333 dzieci.

Muzyka  źródłem

rozwoju dziecka
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Beneficjentami 
projektu są dzieci 

uczęszczające 
do przedszkola, 

w sumie 225-ciu
przedszkolaków.

PARTNER PROJEKTU
Przedszkole Publiczne w Kozach. 

OPIS PROJEKTU
Wsparcie autorskiego programu logopedyczne-
go "Logo Kraina Przedszkolaka”. W programie 
udział biorą wszystkie dzieci uczęszczające do 
przedszkola, które podczas cyklicznych zajęć 
z logopedą rozwijają sprawność artykualcyjną, 
zasób słownictwa i  poprawność swoich 
wypowiedzi. Program ma na celu wykrywanie 
wszelkich nieprawidłowości mowy, wspomaganie 
i stymualcję rozwoju mowy dzieci oraz utrwale-
nie prawidłowej wymowy dzieci w wieku 
przedszkolnym. W trakcie zajęć wykorzystywane 
są różnorodne pomoce dydaktyczne.

OPIEKUN PROJEKTU
Agnieszka Kućka, Grupa Kęty S.A.
Asystentka Dyrektora – staż pracy 9 lat

WOLONTARIAT
pomoc w organizacji warsztatów 
i zakupie programu.

GRANT
1800 zł został przeznaczony na zakup 
specjalistycznego programu multimedialnego.

kraina przedszkola
Logo

"Mowa, 
jeden z najważniejszych 

aspektów funkcjonowania 
w społeczeństwie, 

nie jest umiejętnością 
wrodzoną.

Nabywamy ja poprzez 
interakcje z innymi osobami, 
poprzez codzienne rozmowy, 

zabawy czy ćwiczenia 
słowne"
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PARTNER PROJEKTU
Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej. 

OPIS PROJEKTU
Projekt miał na celu doposażenie przedszkola 
w certyfikowane pomoce dydaktyczne do zajęć 
pt. "Mały Inżynier”. Podczas warsztatów dzieci 
uczą się logicznego, kreatywnego myślenia, 
spostrzegawczości, pamięci, uwagi. Rozwijają 
umiejętności planowania działań oraz realizacji 
zamierzonych planów. Usprawniają swoje 
manualne zdolności. 
Zajęcia z zakresu kompetencji matematycznych 
"Mały Inżynier” prowadzone w oparciu o podsta-
wę programową MEN są cyklicznie prowadzone 
przez wychowawców dla wszystkich grup wieko-
wych w przedszkolu nr 49.

OPIEKUN PROJEKTU
Monika Sobczak, Grupa Kęty S.A.
Główny Specjalista ds. CSR – staż pracy 12 lat

GRANT
został przeznaczony na zakup przestrzennych 
klocków magnetycznych Magformers, 
zestawu do skręcania, szafki z klockami 
i warsztatu budowniczego.

Beneficjentami 
projektu są 
przedszkolaki
z przedszkola 
nr 49 w sumie
– 140 dzieci.

Mały
inżynier
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PRZED REMONTEM PO REMONCIE

Kto czyta nie pyta

Beneficjentami są
dzieci uczęszczajce 

do przedszkola, 
szkoły podstawowej 

jak i gimnazjum – 
około 400 uczniów.

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie. 

OPIS PROJEKTU
Projekt zakładał zmodernizowanie szkolnej 
biblioteki, która nie była remontowana od jej 
powstania, i uczynienie jej miejscem przyja-
znym młodszym uczniom. Przedsięwzięcie 
miało na celu zagospodarowanie obecnej 
sali bibliotecznej i jej doposażenie w różnego 
rodzaju stoliki dla maluchów, nową ladę, 
nowe regały na książki i kącik z siedziskiem. 
Dodatkowo celem projektu było odnowienie 
i pomalowanie ścian w sali.

OPIEKUN PROJEKTU
Grzegorz Górkiewicz, Aluprof S.A.
wydział lakierni – staż pracy 16 lat

WOLONTARIAT
pomoc w dokonaniu wszelakich pomiarów 
mebli, pomalowaniu ścian i sufitów, oraz pomoc 
przydemontażu i montażu nowych regałów.

GRANT
1800 zł został wykorzystany na zakup regałów 
do biblioteki.

nie pyta
Kto czyta
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PARTNER PROJEKTU
OSP Międzybrodzka Bialska Grupa 
Ratowniczo-Poszukiwawcza.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było poszerzenie wiedzy o tematyce 
prewencyjnej, jak zachować się w sytuacjach 
zagrażających życiu lub zdrowiu, jak szybko udzielić 
podstawowej pierwszej pomocy, a wśród dzieci jak 
ją wezwać. Został przeprowadzony szereg spotkań 
w szkołach, przedszkolach, oraz na imprezach. 
Dodatkową atrakcją głownie dla najmłodszych były 
spotkania z psami oraz przewodnikami. W trakcie 
warsztatów omawiano: jak wezwac pomoc, pozycje 
gdy zaatakuje nas pies, jak bezpiecznie poruszać się 
na ulicy, prawidłowe reakcje w stosunku do obcych, 
podstawy przestrzegania zasad bezpieczenstwa 
gospodarstwa domowego. 

OPIEKUN PROJEKTU
Marek Bogacz, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
Dział Cylindrów Drukarskich – staż pracy 12 lat

GRANT
został przeznaczony na wyposażenie w sprzęt, 
który aktualnie jest użytkowany w trakcie dzia-
łań ratowniczo-poszukiwawczych oraz w pro-
wadzeniu prewencji wśród społeczeństwa.

Beneficjentami 
projektu są
dzieci jak
również
społeczność 
lokalna. 

Zostań bohaterem

w swoim domu
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"Ten, kto ratuje życie 
jednego człowieka, 

ratuje cały świat”
– Thomas Keneally

Ratujmy życie to nasze motto

Beneficjentami 
projektu jest
społeczność 

powiatu Żywieckiego 
jak również 

sezonowi turyści. 

PARTNER PROJEKTU
OSP Czernichów-Tresna. 

OPIS PROJEKTU
Realizacja tego projektu miała na celu zdobycie 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
w stopniu RATOWNIKA przez 7 druhów z jedno-
stki OSP Czernichów-Tresna. Kurs trwał dwa 
miesiące i kończył się egzaminem państwowym. 
Sprzęt, którym dysponuje OSP pozwoli ratowni-
kom na udzielanie pierwszej pomocy w różnego 
rodzaju wypadkach oraz zdarzeniach losowych.

OPIEKUN PROJEKTU
Łukasz Buratowski, Metalplast Stolarka Sp z o.o.
Starszy Spawacz – staż pracy 10 lat

WOLONTARIAT
zaangażowanie i koordynacja projektu, 
transport na kurs.

GRANT
1800 zł został przeznaczony 
na dofinansowanie odpłatności za kurs. 

to nasze motto
Ratujmy życie



Dbamy...
Cieszymy się, iż w gronie projektów zgłoszonych przez naszych pracowników 

znalazły się takie, które są odpowiedzią na wyzwania obecnej cywilizacji, 
m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 

czy kultywowanie tradycji, obyczajów i dbanie o historię regionu.
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DBAMY
O WARTOŚCI...

Ocalić od zapomnienia

Prelekcje podróżnicze dla seniorów



32 Ocalić od zapomnienia

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy. 

OPIS PROJEKTU
"Ocalić od zapomnienia” – to cykl warsztatów 
nauki szycia stroju cieszyńskiego. W ramach 
organizacji warsztatów przygotowano zaprosze-
nia i plakaty promocyjne. W efekcie kampanii 
promocyjnej została zebrana grupa w liczbie 11 
osób. Na prośbę uczestników odbyło się łącznie 
8 spotkań warsztatowych i 3 konsultacyjne. 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się 
z historią stroju cieszyńskiego.

OPIEKUN PROJEKTU
Krzysztof Wieroński, Metalplast Stolarka Sp z o.o. 
– Specjalista w Dziale Kontroli Jakości 
– staż pracy 5 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu oraz pomoc 
w zakupach materiałów.

GRANT
1800 zł wykorzystano na zakup 
niezbędnych materiałów i akcesoriów 
do uszycia sukni – stroju cieszyńskiego.

Beneficjentami 
projektu jest
społeczność 
lokalna Cisownicy, 
11 uczestniczek 
warsztatów. 

Ocalić
od zapomnienia

"Jak fajnie, wreszcie będę miała 
własny strój cieszyński 

i będę mogła się pochwalić, 
że sama go uszyłam”

"Nie wiedziałam, że to jest 
takie trudne, ale jak już skończę 

to będę z siebie dumna.”

– wypowiedzi 
uczestniczek warsztatów
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Beneficjentami 
projektu są starsze 

osoby z regionu 
Podbeskdzia – łącznie 

336 uczestników 
16-stu prelekcji.

PARTNER PROJEKTU
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział 
w Bielsku-Białej. 

OPIS PROJEKTU
Od grudnia 2015 do kwietnia 2016 w siedzibie 
PTT w Bielsku-Białej organizowano cykl spotkań 
o charakterze edukacyjno – integracyjnym. 
W ramach realizacji zadania zrealizowano aż 
16 interesujących spotkań, których tematyka 
dotyczyła zarówno szlaków w Polskich Górach, 
ale też była poświęcona pięknym miejscom 
w Europie i na świecie.

OPIEKUNOWIE PROJEKTU
Szymon Baron, Aluprof S.A. 
– Specjalista ds. Technicznych – staż 9 lat
Jerzy Graca, Aluprof S.A. 
– Konstruktor Specjalista – staż 18 lat
Dariusz Marek, Dekret Centrum Rachunkowe
– Starszy Specjalista Księgowy – staż 14 lat
Wojciech Ślusarczyk, Aluprof S.A. 
– Serwisant – staż 5 lat
Agnieszka Wypych, Aluprof S.A. 
– Konsultant Techniczny – staż 1 rok

GRANT
1800 zł został wykorzystany na dofinasowanie 
zakupu projektora mulimedialnego.

podróżnicze dla seniorów
Prelekcje



Razem z...
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia również wprowadziła program 

dla swoich podopiecznych. Rozwijanie umiejętności empatycznych 
wśród podopiecznych, uwrażliwianie ich na potrzeby otoczenia, 

nauka samozaangażowania, przekazania czegoś od siebie to ważny element 
w wychowaniu tych młodych ludzi - mówi Monika Sobczak, prezes Fundacji, 

cieszę się iż mogliśmy zaproponować Domom Dziecka gotowe rozwiązanie 
i wsparcie finansowe wymyślonych przez nich projektów. 

Jesteśmy dumni z ich postawy i zaangażowania.

Program Razem z GRUPĄ jest jednym z elementów programu 16plus – 
współfinasowanego ze środków pozyskanych z 1%. W 2016 roku Fundacja 

przyznała 4 granty w wysokości 2 tys złotych. Trzy z nich prezentujemy 
w raporcie, czwarty ze względu na proces realizacji 

będzie przedstawiony w kolejnym raporcie.
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RAZEM Z GRUPĄ –
PROJEKTY ZAINICJOWANE PRZEZ 

PODOPIECZNYCH FUNDACJI 
GRUPA KĘTY DZIECIOM 

PODBESKIDZIA

Pokój gościnny

Bajkowy świat

Ogród rekreacyjny
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OPIS PROJEKTU
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Bielsku-Białej, ul.Lompy 9.

Otrzymaną dotację wykorzystano na remont 
pokoiku, który stał się miejscem gdzie dzieci 
mogą przyjmować odwiedzające ich rodziny. 

Remont polegał na wygipsowaniu, zagrunto-
waniu i pomalowaniu ścian pokoju i przylegają-
cej do niego łazienki. Zakupiono meble (komoda, 
półka, stolik, sofa), dywan, kwiaty do dekoracji, 
firanki do okien. 

Wszystkie prace wykonywały dzieci, łącznie 
ze składaniem mebli z pomocą i pod opieką 
wychowawców: Pana Arkadiusza Sobków i Pani 
Beaty Chrobak w czasie wolnym od pracy.

Powstało bardzo przytulne, klimatyczne miejsce, 
w którym dzieci chętnie spędzają czas.

Pokój

gościnny
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OPIS PROJEKTU
"Bajkowy świat” – pod takim tytułem podopieczni 
z Pszczyny realizowali swój projekt wolontaryjny. 
Grant 2000 zł przeznaczyli na pomoc dla ośro-
dka: Polski Związek Niewidomych Centrum 
Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla 
Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach – ośrodka 
dla dzieci z problemem wzrokowym i sprzężoną 
niepełnosprawnością.Podczas sześciu spotkań 
prowadzili warsztaty plastyczne i muzyczne dla 
mieszkańców ośrodka. Projekt oprócz wymiaru 
dobroczynnego pełnił formę terapeutyczną dla 
podopiecznych biorących w nim udział.

CEL PROJEKTU
W ocenie wychowawców z domu dziecka w Pszczynie, odpowiedzialnych za realizację projektu udało 
się zrealizować cele szczegółowe:
· przeprowadzono trening umiejętności interpersonalnych, 
· podniesiono samoocenę wolontariuszy, uzyskali oni dyplomy podziękowalne od władz ośrodka, 
· obniżono poziom lęku wolontariuszy w sytuacjach zadaniowych, nowym środowisku społecznym, 
· dokonano integracji podopiecznych ośrodka z wolontariuszami, 
· rozwojowi uległ poziom wrażliwości emocjonalnej wolontariuszy, 
· usprawniano rozwój manualny, wyobraźnię, motorykę, 
· rozwijano wiedzę o swoich predyspozycjach zawodowych wśród wolontariuszy, 
· doposażono w pomoce dydaktyczne ośrodek w Rudołtowicach oraz wolontariuszy "Przystani”.

EFEKTY I OSIAGNIĘCIA
Dodatkowo wskazać należy zamierzone efekty i osiągnięcia:
· dostosowano metody do pracy z podopiecznymi ośrodka,
· umożliwiono zrozumienie specyfiki problemów dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,  
 nawiązanie głębszych relacji z drugą osobą,
· wolontariusze nabyli nowe doświadczenia życiowe,
· wolontariusze wykazali się odpowiedzialnością w podjętych obowiązkach, uczestnicząć w każdych 
 zajęciach planowo,
· wolontariusze rozwinęli swoją kreatywność w oferowaniu form spędzania czasu wolnego z dziećmi,  
 umieli właściwie zareagować w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych,
· wolontariusze wykonali kronikę z zdjęciową z przebiegu realizacji projektu,
· wolontariusze nagrali płytę audio z piosenkami dla podopiecznych ośrodka.

świat
Bajkowy



38 Ogród rekreacyjny / ŻYWIEC

OPIS PROJEKTU
Środki przekazane przez Fundację w ramach 
projektu "Razem z Grupą" zostały przeznaczone 
na doposażenie ogrodu rekreacyjnego przy 
placówce. W czasie realizacji poprzednich 
projektów w ogrodzie posadzone zostały 
krzewy ozdobne, drzewa owocowe, wybudowana 
altanka, zbudowane i rozmieszczone karmniki 
i budki lęgowe dla ptaków. Zostało trochę pustej 
przestrzeni, brakowało kącika, w który można 
by było usiąść, porozmawiać czy zwyczajnie 
posłuchać śpiewu ptaków i pobujać w obłokach. 
Wychowankowie marzyli o huśtawkach: drewnia-
nej oraz "bocianim gnieździe", które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem dzieci w czasie 
wakacyjnych wyjazdów na północ Polski. 

Dzieciaki aktywnie pomagały Panom stolarzom 
rozładowywać przywiezione do placówki 
elementy, łączyć i malować huśtawkę oraz 
konstrukcję do "bocianiego gniazda". Wcześniej 
wychowankowie wygrabili i wyrównali teren. 
 
Z dotacji Fundacji pokryto zakup drewna i farb 
– 1500 zł, zakupiono "bocianie gniazdo" – 500 zł. 
Robocizna, montaż wykonana została dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy i wychowanków 
placówki. 

Ogród

rekreacyjny
Nasz ogród wypiękniał, wychowankowie chętnie spędzają w nim czas, 
dbają, aby zawsze był posprzątany. W ostatnim czasie pojawiają się 
w nim byli wychowankowie ze swoimi pociechami, co nas bardzo cieszy. 
Ogród wzbogacony dzięki projektowi "Razem z Grupą" stał się miejscem 
nie tylko pięknym, ale również bardzo lubianym przez dzieci - za co 
bardzo dziękujemy – mówi Alicja Tomala, wychowawca
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