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                                       MISJA  
      Dla przyszłości „zapewniając Rozwój 
 Pracowników, Efektywne Wykorzystanie 
       Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo,
                                            Ochronę Środowiska, 
            Długoterminową Wartość Ekonomiczną”.

 
                                    
                                               WARTOŚCI
         Naszymi wartościami są standardy moralne, 
                                      etyka i kultura  biznesowa, 
                                    innowacyjność rozwiązań 
                           i odpowiedzialność społeczna
odzwierciedlające sposób funkcjonowania 
                      Grupy Kapitałowej Kęty S.A.

                               WIZJA  
             „Firma światowej klasy 
w obszarach swoich działań”.



Szanowni Państwo!

 Z ogromną przyjemnością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce raport                 

z kolejnej, piątej już edycji programu społecznego „Razem z GRUPĄ”. 
  Tym razem była ona poświęcona w całości tematyce dbania o zdrowie.                

Do realizacji trafiły projekty promujące aktywny styl życia, warsztaty z pomocy 

medycznej czy fakultatywne zajęcia FIT MAMA. Ogromnie nas to cieszy, gdyż zdrowie       

i bezpieczeństwo naszych pracowników stanowią priorytet naszej polityki Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu. 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.



Podsumowanie
z V edycji
programu grantowego 

„Dbamy o zdrowie”.

W V edycji programu grantowego zrealizowano 32 projekty 
związane głównie z tematyką dbania o zdrowie poprzez prawidłowe 
i zdrowe odżywianie, aktywność sportową oraz 
projekty związane z profilaktyką prozdrowotną. 

 projektów związanych ze zdrowym odżywianiem 5

 projektów to projekty dotyczące aktywności fizycznej 10
m.in. uprawianie sportów takich jak piłka nożna

 projektów dotyczących profilaktyki prozdrowotnej 17

Beneficjentami projektów głównie były dzieci przedszkolne 
i uczniowie szkół wraz z rodzicami, dzieci z klubów sportowych 
i społeczność lokalna. 

W niniejszym raporcie prezentujemy kilka wybranych projektów.

Grupa Kęty przeznaczyła na tą edycję 38 180 zł
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Wolontariusz: 
Adrian Harężlak, Grupa Kęty S.A.

Celem projektu było wyposażenie 
przedszkola  w odpowiedni sprzęt 
do usprawniania ruchowego. 
Jest on wykorzystany w czasie zajęć 
w ogrodzie przez cztery grupy 
integracyjne w wieku od 3 do 8 lat. 
Beneficjentami projektu 
były dzieci uczęszczające                   
do przedszkola. 



N
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Wolontariusz: 
Monika Sobczak, Grupa Kęty S.A.

Projekt miał na celu rozwój 
przedszkolaków poprzez aktywność 
sportową oraz zachęcania kolejnych dzieci  
do udziału w zabawach. 
Grant przeznaczony został na zakup 
profesjonalnych strojów oraz akcesoriów 
do rozwoju gry w piłkę i piłkarzyków 
na niepogodę- tzn małych boisk 
do wykorzystania w salach. 
Beneficjentami projektu były dzieci 
z przedszkola. 
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Wolontariusz: 
Weronika Bidiak Sawicka
Aluprof S.A.

W tegorocznej edycji nie zabrakło również 
obecności naszych czworonożnych przyjaciół.  
Dbać o zdrowie można również z naszymi 
zwierzakami. Celem projektu było zorganizowanie 
spaceru z psami, w którym udział wzięli 
wolontariusze fundacji Fioletowy Pies, 
a także mieszkańcy miasta Opole. 
Pokazanie, iż pies jest silną motywacją 
do tego, aby wyjść z domu i zażywać ruchu. 
Projekt miał na celu również zachęcić 
mieszkańców do adopcji psów. 
W ten sposób zostały połączone 
dwa cele: ludzie będą dbali o swoje 
zdrowie, a pieski zyskają 
nowe kochające domy. 
Grant został wykorzystany 
na zakup specjalistycznej 
karmy, leków, materiałów 
pierwszej pomocy 
oraz na usługi weterynaryjne. 



Wolontariusz: 
Teresa Pryszcz, Aluprof S.A.

Cel projektu związany był z
 przeprowadzeniem dla dzieci szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy, zaszczepienia 
w nich chęci i obowiązku jej niesienia 
poprzez zabawę połączoną z elementami wiedzy. 
Podstawowy program szkolenia objął 
m.in. oswojenie dzieci z czynnościami 
ratującymi życie, zapamiętanie przez nich 
numerów alarmowych a także naukę 
radzenia sobie w najprostszych sytuacjach 
jak np. skaleczenie. 
Zajęcia zostały przeprowadzone 
przez ratowników medycznych. 
Grant wykorzystany został 
na opłatę instruktora oraz na zakup 
małych gadżetów dla dzieci 
uczestniczących w szkoleniu. 
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Wolontariusz: 
Sławomir Gabryś
Grupa Kęty S.A.

Znajomość  przeprowadzenia 
pierwszej pomocy jest dla każdego 
człowieka  bardzo ważną i przydatną 
umiejętnością bo tak naprawdę nigdy 
nie wiadomo z jaką sytuacja możemy się 
spotkać w naszym życiu. Powyższy projekt 
miał na celu zakupienie manekina  
do treningów związanych z przeprowadzeniem 
pierwszej pomocy  oraz przekazaniem wiedzy, 
umiejętności oraz możliwości praktycznego 
przećwiczenia umiejętności wśród 
dzieci i młodzieży.  
Grant został wykorzystamy 
na zakup manekina. 

 Zakup manekina do treningu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

       osoby dorosłej

                               
                                
                          Celem projektu był zakup trenera AED  
                        oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków OSP 
                     i młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
                  Posiadanie takiego urządzenia pozwoliło na utrwalanie 
               i doskonalenie własnych umiejętności. Trener AED 
            przeznaczony jest do efektywnego przeszkolenia osób reagujących 
         w sytuacjach awaryjnych. Urządzenie pokazuje postępowanie,
      jakie ratownik powinien wykonywać w trakcie udzielania 
   pierwszej pomocy. Grant został przeznaczony na zakup 
specjalistycznego trenera AED. 

    Zakup Trenera AED
Wolontariusz: Łukasz Krawczyk Grupa Kęty S.A.
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Wolontariusz: Błażej Nycz, 
Grupa Kęty S.A.

Głównym celem projektu było 
promowanie aktywności sportowej 
poprzez zorganizowanie wyjazdu na narty 
połączonego razem z treningami judo      
oraz wyjściem na basen. Dodatkowo 
zorganizowane zostały pokazy judo dla 
młodzieży. Podczas pokazów 
przypominano, że jedną z podstawowych 
korzyści, jaką daje nam sport                      
jest mniejsze prawdopodobieństwo 
zapadnięcia na różne choroby.                      
Grant wykorzystany został                            
na sfinansowanie transportu                            
dla zawodników klubu wraz                                 
z matami i pokazami judo. 



2019

        Dziękujemy za wspólną realizację projektów.

„Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie.

Entuzjastycznie wyznajemy ideę

harmonijnego rozwoju i dzielenia się

dobrem z naszym otoczeniem.”

Alupol
packaging


