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Jak poszerzyć młodym ludziom horyzonty? Jak otworzyć ich na wielokulturowość? Jak pokazać, że sumienna praca i odpowiedzialne 
zachowanie mogą się opłacać i być furtką do kariery? Jak zmotywować do nauki języków obcych? Jak uwrażliwić na innych ludzi w po-
trzebie? Jak nauczyć zarządzać swoim budżetem? Jak rozsądnie robić zakupy? Te i wiele innych pytań przy kreowaniu nowych progra-
mów stawia przed sobą Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

NA LEPSZY START NA LEPSZY START 
16 PLUS

W październiku ubiegłego roku odbyło 
się inauguracyjne spotkanie w ramach pro-
gramu „16 PLUS”, który ma wspierać mło-
dzież z placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych w usamodzielnianiu się. Z każdym 
ze zgłoszonych 30 uczestników z sześciu 
placówek wychowawczych z Bielska-Bia-
łej, Żywca, Pszczyny, Kęt i Oświęcimia, 
które współpracują z Fundacją, przeprowa-
dzone zostały indywidualne spotkania. Słu-
żą one do wypracowania arkusza rozwoju 
osobistego wychowanka wraz z elemen-
tami, których realizację Fundacja może 
wesprzeć. - W ramach tego programu dla 
jednego z podopiecznych zorganizowali-
śmy staż w kuchni jadłodajni. Pomoże mu 
on zdobyć większe doświadczenie w zawo-
dzie, który chciałby wykonywać w przyszło-
ści. Innemu opłaciliśmy kurs prawa jaz-
dy, a podopiecznemu, z którym współpra-
cujemy już od ponad trzech lat, kupiliśmy 
laptop - wylicza Monika Sobczak, prezes 
Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeski-
dzia. Ponadto dla podopiecznych przygo-
towane są specjalnie opracowane warsz-
taty tematyczne. Pierwsze z nich odbyły 
się w listopadzie i dotyczyły „Ekonomii 
w pigułce”, ich program obejmował mię-
dzy innymi zarządzanie swoim budżetem, 
rozsądne robienie zakupów oraz umiejęt-
ne czytanie umów abonenckich. 

Jednym z aspektów tego programu 
jest również zachęcenie młodych ludzi do 
pracy wolontaryjnej. W tym celu funda-
cja przygotowała specjalne darowizny w 

wysokości 2 tysięcy złotych dla każdej z 
placówek oraz wzór programu wolonta-
ryjnego „Razem z Grupą”. - Zależy nam 
na tym, aby podopieczni uczyli się anga-
żować w takie działania i sami mogli wcie-
lić się w rolę wolontariuszy - dodaje An-
drzej Stempak, członek zarządu Fundacji. 
Cały program będzie fi nansowany właśnie 
ze środków pozyskanych z 1% podatku. 

EDUKACJA INACZEJ
Fundacja stara się przekazywać wie-

dzę w sposób ciekawy, pozaszkolny, za-
chęcający młodych ludzi do działania 
i zaangażowania, przykładem jest pro-
gram AKADEMIA HARREGO POTTE-
RA - projekt skierowany był do najzdol-
niejszych podopiecznych z Domu Dziec-
ka w Kętach i Bielsku-Białej. Angażując 
ich w ten projekt Fundacja we współpra-
cy z Uniwersytetem Jagiellońskim (pro-
jekt Irresistible) wsparła rozwijanie ich 
talentów i zainteresowań w dziedzinie 
przedmiotów ścisłych.

Jednym z kolejnych programów o cha-
rakterze edukacyjnym jest program „Po-
znaj Grupę”. Ma on na celu rozbudzić w 
młodzieży ciekawość świata, poszerzyć 
horyzonty w zetknięciu z inną kulturą, za-
chęcić do nauki języków obcych, jak rów-
nież pomóc młodym ludziom uwierzyć we 
własne możliwości. 

Głównym założeniem programu jest 
zapoznanie podopiecznych z funkcjonu-
jącymi w kraju i zagranicą spółkami na-
leżącymi do Grupy Kapitałowej Grupy 
Kęty SA., a przy okazji zwiedzania stoli-
cy kraju, w której znajduje się dana spół-
ka. W przypadku zwiedzania mieszczącej 
się na Węgrzech spółki Aluprof Hungary 
w 2014 r. brały udział dwie podopiecz-
ne, które dzięki Fundacji i wsparciu spół-
ki już wcześniej otrzymały pracę w Alu-
profi e. W ubiegłym roku podopieczni 
Fundacji mogli przy okazji zwiedzania 
zakładu spółki Aluprof System Czech 
zobaczyć Ostrawę oraz podziwiać uro-
ki przepięknej Pragi. - To wspaniale pa-

trzeć, jak ci młodzi ludzie otwierają się 
na świat, na ludzi, jak przełamują swoje 
bariery językowe, komunikacyjne - wspo-
mina Agnieszka Łaciok, sekretarz Fun-
dacji, organizator wyjazdów w ramach 
programu. Co roku do wyjazdu kwalifi -
kowanych jest pięcioro pełnoletnich pod-
opiecznych, którzy zasłużyli na taką na-
grodę postawą i zachowaniem oraz re-
komendacją placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej.

WYCHOWANIE PRZEZ SPORT 
Bardzo dużą uwagę Fundacja przy-

kłada do aktywności fizycznej pod-
opiecznych. Przykładem jest organizo-
wany cyklicznie Turniej Piłki Nożnej 
Dzieci Podbeskidzia (2015 - III edy-
cja). Startują w nim dzieci z wszystkich 
Domów Dziecka rywalizując o pucha-
ry, medale i nagrody finansowe i rze-
czowe. Celem wyrównywania szans w 
2015 roku Fundacja zorganizowała kurs 
nauki jazdy na nartach, w którym wzięło 

Trzeci Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia.

Poznaj grupę - Praga.

Program 16 PLUS.


