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RAPORT 

Z VII EDYCJI 

PROGRAMU GRANTOWEGO 

DLA PRACOWNIKÓW 

SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 

GRUPY KĘTY S.A.



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”.

Nasza Misja „dla przyszłości….”, wymaga od nas zaangażowania 

na rzecz dbania o dobra przyszłych pokoleń, o efektywne korzystanie 

z kapitału naturalnego jakim zarządzamy, kapitału ludzkiego, 

który jest nadzwyczajnym aktywem naszej organizacji. 

Chcemy tworzyć biznes  spójny i zrównoważony.  



Dzięki zaangażowaniu finansowym Grupy Kęty i pracy wolontaryjnej pracowników 

udało się z sukcesem przeprowadzić 31 projektów społecznych.

Głównymi Beneficjentami VII edycji była dzieci i młodzież z lokalnych szkół i przedszkoli,  

Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej, Hufiec ZHP i społeczności lokalne.

Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane 

ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, 

ale także społecznym i ekologicznym. 

Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy 

starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

-tu pracowników 

spółek Grupy Kapitałowej

Grupy Kęty S.A.

projektów31 

Grupa Kęty 

przeznaczyła 

                na realizację VII edycji 

                tys. PLN



Gratulujemy naszym pracownikom 

mocnego zaangażowania społecznego. 

Jesteśmy dumni, iż pomimo pandemii udało się zrealizować 

tak wspaniałe inicjatywy.

Z przyjemnością prezentujemy fotorelacje z wybranych projektów.

                                 



Partner projektu: 

Odział PTTK „Ziemia Wadowicka”

Cel: 

Misją akcji „Czyste Beskidy” jest budowanie i rozwijanie 

dobrych praktyk współpracy społeczności lokalnej, poprzez aktywny 

udział w kształtowaniu, zagospodarowaniu i utrzymaniu 

w czystości wszystkich znakowanych szlaków turystycznych, 

w obrębie Gminy Andrychów. 

- wspieramy!

Projekt: 



Partner projektu: 

OSP w Siennej

Cel: 

doposażenie terenu rekreacyjnego w wsi Sienna 

i stworzenie miejsca do spotkań 

dla społeczności lokalnej.

Projekt

„Zagospodarowanie Placu 400 lecia 

Wsi Sienna w Siennej poprzez montaz 

stolu zewnetrznego do ping ponga 

oraz organizacja 

Turnieju Tenisa Stolowego”.



Partner projektu: 

OSP w Siennej

Cel: 

doposażenie terenu rekreacyjnego w wsi Sienna 

i stworzenie miejsca do spotkań 

dla społeczności lokalnej.

Partner projektu: 

OSP Nowa Wieś

Cel: 

pogadanki i szkolenia

z przedszkolakami i uczniami 

szkoły podstawowej na temat 

bezpieczeństwa na drodze 

oraz widoczności pieszych 

po zmierzchu, szczególnie 

w obszarach niezabudowanych 

i słabo oświetlonych 

terenach wiejskich. 

Wszystkie dzieci otrzymały 

specjalne odblaski.

Projekt

„Poprawa widocznoSci 

dzieci na drodze”.



Partner projektu: 

Przedszkole nr 3 w Kętach.

Cel: 

zorganizowanie dogoterapii

dla przedszkolaków.

Projekt

„psy dzieciom 

- edukacja przez zabawe”.



Projekt

„warsztaty o drzewie

 i drewnie”.

Partner projektu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie.

Cel: 

Edukacja w zakresie jak ważne są drzewa 

w naszym otoczeniu i jak ważne jest 

sadzenie kolejnych drzew połączone 

z warsztatami budowy karmników.



Projekt

„SPOTKAJMY SiE W REALU”.

Partner projektu: 

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Orła Białego w Bieruniu

Cel: 

przeciwdziałanie izolacji społecznej 

w okresie pandemii

 i aktywowanie dzieci i młodzieży 

do wspólnego spotkania: 

gier i zabaw na świeżym powietrzu.



Projekt

„aktywnie i sportowo”.

Partner projektu: 

Samorządowa Placówka 

Wychowania Przedszkolnego

w Nowej Wsi.

Cel: 

Aby realizować zajęcia aktywizujące 

ruchowo i pobudzające do spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu, 

dyrektor oraz grupa chętnych rodziców 

postanowiła zadbać o to, 

by pobyt dzieci na ogrodzie 

przedszkolnym był bezpieczny. 

W tym celu pozyskane fundusze 

z projektu przeznaczono na renowację 

zniszczonych i zużytych urządzeń 

przeznaczając część kwoty na zakup desek, 

lakierów, farb, śrub.



Partner projektu: 

Przedszkole publiczne w Hecznarowicach.

Cel: 

rozwijanie kreatywności, 

pobudzenie wyobraźni

i kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt

„wielka draka 

ekonieboraka”.



Partner projektu: 

Fundacja Ośrodek 

Leczenia i Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt „Puchaczówka”

Projekt

„Adaptacja 

istniejacej woliery 

do celow hodowlanych 

puchacza europejskiego”.

Cel: 

zaadoptowanie istniejącej woliery 

do celów hodowlanych puchacza europejskiego.

Puchacz europejski - populacja w Polsce 

nie należy do najliczniejszych, choć zauważa się 

jej powolny wzrost. 

Jego siedliska występują głównie 

w Dolinie Biebrzy i Górach Stołowych. 

W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.



Partner projektu: 

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Strumieniu.

Cel: 

wyrównywanie szans w dziedzinie sportu 

dla osób z niepełnosprawnością. 

W trakcie wycieczki rowerowej 

i spływu kajakami 

dzieci i młodzież  

mogła zdobyć 

nowe umiejętności 

i budować swoją 

pozytywną samoocenę.

Projekt

„SPOrtowe atrakcje na wakacje”.





Projekt

„dzien dziecka

-turniej pilki noznej”.

Partner projektu: 

LKS Zgoda Malec.

Cel: 

organizacja turnieju piłkarskiego 

połączonego z zabawami i integracją.



Projekt

„nowy dach w kurniku”.

Partner projektu: 

Stowarzyszenie otwarte klatki.

Cel: 

wsparcie remontu kurnika. 

Stowarzyszenie otwarte klatki edukuje w zakresie losu zwierząt hodowlanych.



Cel: 

Rewitalizacja małych, 

przydrożnych nieużytków

 w miejscowości Ciepielowice.

Projekt

„z kwiatami nam po drodze”

Partner projektu: 

Stowarzyszenie nasze Ciepielowice..



„Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie.

Entuzjastycznie wyznajemy ideę harmonijnego rozwoju i dzielenia się dobrem z naszym otoczeniem.”

Dziękujemy 

za wspólną realizację projektów.
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