KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu,
zadawania pytań
i zgłaszania pomysłów.
Koordynatorzy Programu

Daj się złapać!

Wolontariatu Pracowniczego:
• Katarzyna Górniak-Łojek
tel. 693 080 104
e-mail: katarzyna.gorniaklojek@cemex.com

Informacje

• Maciej Mikołajewski
tel. 512 342 985

Wszystkie informacje na temat programu

e-mail: maciej.mikolajewski@ext.cemex.com

znajdują się na stronie internetowej
www.budujemyprzyszlosc.org.pl/wolontariat

Swoimi uwagami możecie podzielić się również
na forum internetowym, znajdującym się

Jest to strona dostępna z każdego komputera,

na stronie wolontariatu.

także domowego.
Strona dostępna jest tylko dla pracowników CEMEX,
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dlatego należy się zalogować.
Login i hasło otrzymacie na swoją skrzynkę mailową

www.budujemyprzyszlosc.org.pl/wolontariat
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lub pocztą tradycyjną na adres domowy.
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Zostań
wolontariuszem!

Daj się złapać!
Zostań Wolontariuszem!

Wcale nie musisz
posiadać nadludzkiej
siły, aby zostać
BOHATEREM:

Od początku swojego istnienia CEMEX stara się być dla
lokalnych społeczności wrażliwym sąsiadem. Z naszego
wsparcia – finansowego i merytorycznego – w ostatnich latach

CEMEX-owy przepis na bohatera:
• Wybierz osobę lub organizację, której chcesz pomóc.

skorzystało setki osób. Przez ten czas nawiązaliśmy wiele

• Namów swoich znajomych do podobnego kroku.

życzliwych kontaktów w lokalnych społecznościach, gdzie

• Wejdź na www.budujemyprzyszlosc.org.pl/wolontariat

mamy nasze zakłady. Dziś chcemy zrobić kolejny krok, ale nie

i wypełnij wniosek o finansowe wsparcie Waszych działań.

zrobimy go bez WASZEGO wsparcia. Wśród pracowników

• Nałóż koszulkę wolontariusza CEMEX.

CEMEX uruchamiamy program wolontariatu pracowniczego.

• A teraz pomóż dzieciakom odmalować świetlicę, starszej

Mamy nadzieję, że dzięki temu, uda nam się wspólnie dotrzeć
z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Jak
możesz nam
zaimponować?
• Zawsze doceniamy osoby, które swój wolny czas
poświęcają pomagając innym. Im więcej go przeznaczysz
na tego typu działanie, tym większe oklaski zbierzesz
od kapituły przyznającej wsparcie finansowe.
• Chcąc starać się o grant, musi być Was co najmniej dwoje.
Ale im Was będzie więcej, tym lepiej.
• Szczególnie docenimy projekty, które będzie można rozwijać
i udoskonalać w przyszłości.

sąsiadce napraw wózek czy ulepsz budy pieskom

Uwaga! Każdego roku nagradzać będziemy najprężniej

z lokalnego schroniska.

działający zespół wolontariuszy!

• Uśmiechnij się – jesteś bohaterem!

Wasze pomysły
wesprzemy grantami
w wysokości 4 lub 8 tys. zł!

