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Dlaczego program grantowy?
Why the Grant Programme?

Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” jest
odpowiedzią na wiele oddolnych inicjatyw pracowników
firmy Capgemini, którzy regularnie zwracają uwagę na istotne
problemy społeczne w swoim otoczeniu i chcą się angażować
w ich rozwiązanie. Mechanizm jest prosty – pracownicy,
którzy w corocznym konkursie zgłoszą najciekawsze projekty
na rzecz społeczności lokalnych, mogą otrzymać na nie
dofinansowanie. Najlepszym projektom firma przekazuje
wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne. Każdy
pracownik może wziąć udział w konkursie – podstawowe
wyzwanie to dobre zaplanowanie działań i zaangażowanie
innych w ich realizację. W programie chodzi nie tylko
o doraźną pomoc, lecz także o budowanie odpowiedzialnej
postawy zarówno osób bezpośrednio zaangażowanych
w projekt, jak i dyrektorów, kierowników, rodziców czy
wolontariuszy z placówek beneficjentów. Ramy programu
są określane przez wytyczne.

The “We invest in good ideas” Grant Programme
is a response to numerous bottom-up initiatives of
Capgemini employees who notice and regularly point out
to important social problems in their environment and
want to become involved in solving them. The mechanism
is simple – employees who present the most interesting
projects for local communities can receive funding for their
implementation. The company provides financial, contentrelated and organisational support to the best projects. Each
employee can take part in the contest – the basic challenge
is a good plan of activities and the capacity to involve other
people in their implementation. The programme is not only
about immediate help, but also about building a responsible
attitude of both people directly involved in the project as
well as directors, managers, parents or volunteers from the
beneficiaries' institutions. The framework of the programme
is defined by guidelines.

Beneficjenci programu to szeroko rozumiana społeczność
lokalna (np. przedszkole, dom dziecka, klub seniora,
schronisko dla zwierząt). Projekty zgłaszane do programu
powinny: rozwiązywać ważne problemy społeczne, dążyć
do zwiększenia partycypacji społecznej, wzmacniać
organizacje społeczne na terytorium Polski, budować
postawę obywatelską zarówno wśród beneficjentów, jak
i samych realizatorów projektów.

Beneficiaries of the programme are broadly understood
local communities (e.g. a kindergarten, an orphanage,
a senior citizens' club, an animal shelter). Projects submitted
to the programme should: solve important social problems,
strive to increase social participation, strengthen social
organizations in Poland, build civic attitudes both among the
beneficiaries and the project implementers themselves.

Dodatkowo punktowany jest tzw. wolontariat kompetencji,
czyli dzielenie się swoimi umiejętnościami, wiedzą,
kompetencjami. Nie jest możliwe bezpośrednie przekazanie
grantu na konto wybranej organizacji społecznej
lub osoby potrzebującej.

Additional points are awarded for the so called competence
volunteering, i.e. sharing your skills, knowledge and
competence. It is not possible to pay the grant directly
to the bank account of the selected social organisation
or a person in need.
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Dlaczego program grantowy?
Why the Grant Programme?
Uczestnikiem programu może być każdy pracownik
Capgemini bez względu na stanowisko, dział i rodzaj
umowy, na podstawie której wykonuje pracę. Ważne jest
to, że do programu można się zgłosić wyłącznie zespołowo.
Zespół projektowy składa się z kilku pracowników Capgemini.
Do realizacji projektu można (a nawet jest to wskazane)
zaprosić osoby spoza firmy: rodzinę, przyjaciół, kolegów
z innych firm lub organizacji społecznych. Na czele zespołu
stoi lider projektu, który musi być pracownikiem Capgemini.
To on odpowiada za poprawną realizację przedsięwzięcia
(pod względem merytorycznym i finansowym).
Wyboru projektów dokonuje kapituła programu,
w której skład wchodzą osoby zaufania publicznego,
eksperci w dziedzinie CSR, działacze społeczni, pracownicy
naukowi, przedstawiciele Capgemini. Kryteria oceny są
wcześniej znane uczestnikom.

Every Capgemini employee can participate in the
programme, regardless of their position, department or
the type of contract they have. It is important to note that
only teams can take part in the programme. A project team
must consist of several Capgemini employees. People
from outside the company: family, friends, colleagues
from other companies or social organisations can be
invited to participate in the project (and it is even advisable
to do so). The team is led by a project leader who must be
a Capgemini employee. Project leaders are responsible for
proper implementation of the project (in content-related and
financial terms). Projects are selected by the programme
jury which consists of persons of public trust, CSR experts,
social activists, academics, Capgemini representatives.
Participants familiarise themselves with the assessment
criteria beforehand.

Program jest elementem strategii CSR,
czyli społecznej odpowiedzialności firmy.

The programme is an element of the CSR strategy,
i.e. the corporate social responsibility.

Projekty realizowane w ramach programu odzwierciedlają
siedem głównych wartości firmy:

Projects implemented within the programme reflect the
company's seven core values:

uczciwość
honesty

odwaga
boldness

zaufanie
trust

wolność
freedom

duch współpracy
team spirit

skromność
modesty

zabawa
fun

Co cechuje liderów i uczestników projektów
realizowanych w ramach programu grantowego
Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły”?

What are the characteristic features of the leaders and
participants of projects implemented within the “We
invest in good ideas” Capgemini Grant Programme?

• odpowiedzialność
• otwartość na innych ludzi
• nowe pomysły i sposoby działania
• zaufanie
• ciekawość świata i optymizm

• responsibility
• openness to other people
• new ideas and ways of acting
• trust
• curiosity and optimism
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Efekty wyjątkowej edycji
Effects of unique edition
W 2016 roku odbyła się już V edycja programu grantowego
„Inwestujemy w dobre pomysły”. Pokryła się ona
z 20-leciem obecności Capgemini na polskim rynku.
W związku z tym jubileuszem uczestnicy programu
mogli starać się o 20 grantów: 10 dużych grantów
w wysokości 5000 zł i 10 małych – w kwocie 2000 zł.

In 2016 already 5th edition of the “We invest in good ideas”
Grant Programme was held. It coincided with the anniversary
of Capgemini, which celebrated 20 years of presence on the
Polish market. Due to the 20th anniversary of the company,
programme participants could apply for 20 grants: 10 large
grants of PLN 5000 and 10 small grants of PLN 2000.

W 2016 roku na znaczeniu zyskał wolontariat
kompetencji, który stał się elementem obligatoryjnym
w tzw. dużych grantach. Zaangażowało się w niego
97 osób z naszej firmy, które przeprowadziły warsztaty
dla aż 869 odbiorców projektów. Podczas zajęć
pracownicy otwarcie dzielili się swoimi umiejętnościami
językowymi, wiedzą związaną z obsługą komputera
oraz z robotyką i programowaniem. Cieszymy się,
że wiedza, którą pracownicy Capgemini nabywają,
dostarczając nowoczesnych usług naszym klientom,
również przynosi wartość dla innych społeczności.

In 2016, competence volunteering in grant projects
gained momentum and became an obligatory part
of the so called “big grants”. Our 97 employees were
involved in competence volunteering projects and
carried out workshops for 869 project recipients.
During these workshops our employees were
openly sharing their language skills, knowledge
of computer as well as robotics and programming.
We are pleased that knowledge acquired
by Capgemini employees providing modern
services to our customers is also
of value to other communities.

Marcin Nowak
dyrektor zarządzający
Cloud Infrastructure
Services Eastern Europe,
członek kapituły

Marcin Nowak
Managing Director
Cloud Infrastructure
Services Eastern Europe,
Jury member

W 2016 roku pracownicy złożyli 39 projektów,
z których ostatecznie zrealizowano 21 przedsięwzięć.

In 2016, the employees submitted 39 projects,
of which 21 projects were eventually implemented.

Najwięcej inicjatyw zgłosili pracownicy Capgemini
Business Services – 11 projektów, koledzy
i koleżanki z Capgemini Cloud Infrastructure
Services – 5, ekipa z Software Solutions
Center z Wrocławia – 3, i pracownicy z Apps2 – 2.

The biggest number of initiatives were submitted by
employees from Capgemini Business Services
– 11 projects, colleagues from Capgemini Cloud
Infrastructure Services – 5, team from Software Solutions
Center in Wrocław – 3, and employees from Apps2 – 2.

V edycja programu była wyjątkowa, gdyż wzięła
w niej udział rekordowa liczba 181 pracowników
z wszystkich jednostek biznesowych. Najwięcej
wolontariuszy reprezentowało Business Services
– 131 osób (to jednocześnie najliczniejszy dział
w firmie), z Software Solutions Center Wrocław
w działania projektowe zaangażowało się
26 pracowników, z Infra było 16 osób, a Apps2 – 8.

The 5th edition of the Programme was unique, as
a record number of 181 employees from all business
units took part in it. The largest number of volunteers
represented Business Services – 131 people (it is also
the most numerous business unit in the company),
26 employees from Software Solutions Center in
Wrocław were involved in the project activities,
16 people from Infra and and 8 from Apps2.
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Efekty wyjątkowej edycji
Effects of unique edition
Realizowane projekty często nie mogłyby się odbyć bez
dużego wsparcia rodziny, znajomych, wolontariuszy
z organizacji – stanowili oni bardzo liczbą grupę 258 osób.

Often projects could not be implemented without
the support of families, friends and volunteers from
organizations – they were a very large group of 258 people.

Wolontariusze zaangażowani w realizację
projektów w V edycji programu:

Volunteers involved in the implementation
of projects in the 5th edition of the programme:

Apps2

8

Cloud Infrastructure Services

16

Software Solutions Center Wrocław

26
131

Business Services

Wolontariusze spoza Capgemini/Volunteers from outside Capgemini

258

Na czele zespołów w zdecydowanej większości
stały kobiety, były one liderkami w 17 projektach!
Za to w przedsięwzięciach chętniej niż w poprzedniej edycji
brali udział mężczyźni – stanowili oni 33 proc. wszystkich
uczestników, a więc było ich o 6 % więcej niż rok wcześniej.

Leaders of the teams were in majority
women, they were leaders in 17 projects!
Whereas men were more willing to take part in projects
than in the previous edition – they represented 33 percent
of all participants, i.e. 6% more than a year ago.

Warto podkreślić, że aż 11 pracowników znalazło
czas, aby zaangażować się w więcej niż jeden
projekt. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy wiele
zespołów borykało się z problemem dużej rotacji osób.

It is worth pointing out that as many as 11 employees
found time to engage in more than one project. This
is especially important in the situation when many teams
struggled with the problem of high rotation of people.

AŻ 11 PRACOWNIKÓW ZNALAZŁO CZAS, ABY
ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W WIĘCEJ NIŻ JEDEN PROJEKT.

AS MANY AS 11 EMPLOYEES FOUND TIME
TO ENGAGE IN MORE THAN ONE PROJECT.

Każdego roku program grantowy „Inwestujemy w dobre
pomysły” ma coraz większy zasięg, pod jego skrzydła
trafiają osoby z różnych regionów Polski. Pracownicy
ze swoimi działaniami docierają do różnych instytucji.
Współpracują z organizacjami pozarządowymi, szkołami,
przedszkolami, bibliotekami, szpitalami, domami dziecka,
domami samotnej matki, domami pomocy społecznej
itp. Bacznie rozglądają się dokoła siebie, zauważają
wiele miejsc, w których ich pomoc jest potrzebna.

Every year, the “We Invest in Good Ideas” Grant
Programme is getting more and more popular and
involves people from different regions of Poland.
Employees reach different institutions with their activities.
They work with non-governmental organizations,
schools, kindergartens, libraries, hospitals, orphanages,
single mother homes, social welfare homes, etc.
They are constantly looking around themselves,
noticing many places where their help is needed.
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Miejsca, w których realizowano projekty
V edycji programu.

Places where projects in the 5th edition of
the programme were implemented.

W V edycji pracownicy swoimi działaniami objęli
bezpośrednio 1758 osoby. Największą grupę wśród
nich stanowiły dzieci – było ich 885. Wiele projektów
było skierowanych do całych rodzin lub społeczności
i ich adresatami było 796 osób w różnym wieku.
Pracownicy zrealizowali również inicjatywy wyłącznie
z myślą o 77 osobach dorosłych. Przeprowadzono
także działania w schronisku dla 15 psów.

In the 5th edition, employees reached directly with their
activities 1758 people. Children were the largest group
among therm – 885. Many projects were targeted at
entire families or communities and their addressees were
796 people of all ages. Employees also implemented
initiatives solely for the benefit of 77 adults. Activities
were also carried out in a shelter for 15 dogs.

885

77

dzieci
children

osób dorosłych
adults

796

15

członków rodzin,
społeczności lokalnych
members of families,
local communities

psów
dogs
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Efekty wyjątkowej edycji
Effects of unique edition
Należy pamiętać, że obok odbiorców bezpośrednich jest jeszcze
duże grono osób, które pośrednio skorzystały na realizacji
programu. Tę grupę można oszacować na ponad 3247 osób.
Śmiało można przyjąć, że z każdym miesiącem ta liczba wzrasta,
gdyż korzystających z przestrzeni zaaranżowanych przez
pracowników czy z zakupionego sprzętu jest coraz więcej.

It should be borne in mind that, besides direct recipients, there
is still a large pool of people who have indirectly benefited from
the programme. This group can be estimated at over 3247
people. We can safely assume that with each month this
number is increasing as the number of people using the space
arranged by employees or purchased equipment increases.

Karolina Długosz
CSR manager, koordynatorka programu

Karolina Długosz
CSR Manager, Programme coordinator

Pracownicy-wolontariusze, którzy biorą udział
w programie, oprócz dawania uczą się również prosić
o pomoc i zabiegać o to, aby ich przedsięwzięcie było
jak najbardziej efektywne, są zachęcani do tego, aby
zdobywać partnerów, którzy ich wesprą. Dzięki temu
dysponują większymi środkami na realizację swoich
pomysłów, zyskują wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
które ułatwia im przeprowadzenie działań.

Volunteer employees who participate in the
programme, apart from giving, also learn to ask for
help and seek to make their project as effective as
possible, are encouraged to win partners who support
them. Thanks to that, they have more resources for
realizing their ideas, they gain organizational and
technical support that facilitates their activities.

W V edycji programu pracownicy zachęcili
do współpracy 55 partnerów i dzięki swojej zaradności,
pomysłowości i otwartości zgromadzili dodatkowo
18 669,89 zł – to prawie pięć razy więcej, niż udało się
zebrać w ubiegłym roku. Dofinansowanie projektów
z ramienia Capgemini wyniosło 71 646,24 zł i było
ponad dwa razy większe niż w 2015 roku.

In the 5th edition of the programme, the employees
encouraged 55 partners to cooperate and, thanks
to their resourcefulness, ingenuity and openness,
collected an additional amount of PLN 18 669.89 – almost
five times more than they had been able to collect last
year. Co-financing of Capgemini projects amounted to
PLN 71 646.24 and was more than double that of 2015.

NIE TYLKO DZIELENIE SIĘ CZASEM
W V edycji bardzo mocno został podkreślony element
wolontariatu kompetencji. Pracownicy ubiegający się
o dofinansowanie w wysokości 5000 zł musieli w swoim
przedsięwzięciu zaplanować takie działania, w których
wykorzystaliby umiejętności swoje lub osób zaproszonych
do projektu. Również w inicjatywach wspomaganych kwotą
2000 zł był to element mile widziany. W 10 projektach
97 osób z Capgemini przeprowadziło warsztaty dla
869 odbiorców. Podczas nich pracownicy firmy dzielili się
swoimi umiejętnościami językowymi, wiedzą na temat obsługi
komputera oraz robotyki i programowania. Przekazywali
również wiedzę związaną z realizacją projektów, uczyli metod
szybkiego uczenia się i budowania map myśli. Oprócz tego
opowiadali o swoich doświadczeniach, które zdobyli, pracując
w korporacji i w międzynarodowych zespołach. Pojawiła
się także grupa pracowników, którzy dzielili się swoją pasją
i umiejętnościami. Przekazywali oni swoje doświadczenie
zdobyte podczas licznych podróży, wspinaczek górskich
lub pokazywali, jak własnoręcznie można wykonać różnego
rodzaju ozdoby i zabawki. Takich pracowników było
27 i przygotowali oni warsztaty dla 235 osób.

NOR JUST SHARING TIME
In the 5th edition the element of volunteering competence
was very much emphasized. Employees applying for
a subsidy of PLN 5000 had to plan in their projects such
activities in which they would use their own skills or skills of
people invited to the project. This was a welcome element
also in the initiatives supported by the amount of PLN 2000.
In 10 projects, a group of 97 employees conducted
workshops for 869 recipients. During these workshops
employees were sharing their language skills, knowledge
of computer as well as robotics and programming. They
also provided knowledge about project implementation,
taught methods for quick learning and mind mapping.
Participants in various initiatives also talked about their
experiences acquired while working in the company and in
international teams. There was also a group of employees
who shared their passion and skills. They shared their
experience gained during numerous journeys, mountain
climbing, or showed how to make various types of
decorations and toys. There were 27 such employees
and they prepared workshops for 235 people.

10

Inwestujemy w dobre pomysły • We invest in good ideas

Już od pięciu lat inwestujemy
w dobre pomysły
For the past 5 years we have been investing in good ideas

591

pracowników-wolontariuszy z Capgemini,
zaangażowanych w realizację projektów
volunteering employees of Capgemini involved
in the implementation of projects

218

partnerów

partners

793

wolontariuszy spoza Capgemini

5443

volunteers from outside Capgemini

bezpośrednich
odbiorców projektów

direct recipients of the projects

78

zrealizowanych projektów
implemented projects

W tym roku program grantowy doceniło jury konkursu ABSL Diamonds. Misją tego
przedsięwzięcia jest nagrodzenie projektów i stojących za ich realizacją zespołów,
które wyznaczają nowe standardy i kierunki rozwoju sektora nowoczesnych
usług dla biznesu w Polsce. Jesteśmy niezwykle dumni, że statuetka Leader CSR
trafiła właśnie do nas. Wiemy, że w konkursie były oceniane m.in. konsekwencja,
mierzalność efektów, szacunek dla różnorodności, transparentność działania, czyli
to, na co w programie grantowym kładziemy szczególny nacisk.
Marek Grodziński
członek zarządu, dyrektor Europejskiej Sieci Centrów Business Services Capgemini,
członek kapituły programu grantowego
This year, the Grant Programme was recognized by the ABSL Diamonds Competition
Jury. The mission of the competition is to reward projects and their teams, which
set new standards and directions for the development of the sector of modern
business services in Poland. We are extremely proud that the CSR Leader statuette
has been awarded to us. We know that among the elements that were evaluated in
the competition were consistency, measurability of the effects, respect for diversity,
transparency of action, which is what we particularly emphasize in the Grant Programme
Marek Grodziński
Member of the Board, Director of the European Network of Business Services
Capgemini Centers, Jury Member of the Grant Programme
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Mały grant
Small grant

Scratch – warsztaty z nagrodami
Scratch – Workshops with prizes
Tomasz Walesa
lider / leader

W Capgemini Wrocław od trzech lat, obecnie na stanowisku
TL. Żonaty, ma dwoje dzieci. Najwięcej wolnego czasu
poświęca rodzinie. Uwielbia góry i motoryzację. Od ponad
roku pomaga młodzieży w pogłębianiu wiedzy z informatyki.
Working for Capgemini Wrocław for three years, currently as
TL. Married with two children. Devotes most of his free time
to his family. He loves mountains and motorization. For more
than a year he helps youngsters to deepen their knowledge
of computer science.

Dla dzieci było to całkowicie nowe doświadczenie. Nigdy
wcześniej nie miały takich zajęć z informatyki. Ochoczo
w nich uczestniczyły, co przekładało się na wysoki poziom
programów, które znalazły się w konkursie. Na szkoleniu
skorzystali także nauczyciele, którzy poszerzyli swoją
wiedzę na temat komputerów.
For kids it was a completely new experience. Never before
have they had such computer science classes. They
willingly took part in them, which translated into the high
level of programmes that were included in the competition.
Training benefited also teachers, who have broadened
their knowledge of computers.
Tomasz
lider / leader

Założeniem projektu „Scratch – warsztaty z nagrodami”
było odkrycie tajników programowania przed uczniami
dwóch szkół podstawowych – w Bąkowie i Kluczborku.
Dzięki wiedzy i umiejętnościom pracowników Capgemini,
a także programowi „Scratch” uczniowie klas 4, 5
i 6 poznali podstawy programowania i stworzyli swoje
pierwsze animacje i aplikacje. A po kilku miesiącach
zajęć mogli sprawdzić, czego się nauczyli, w konkursie,
który przygotował dla nich zespół z Capgemini. Młodzi
programiści z obu szkół przesłali programy, które
samodzielnie napisali. Oceną i wyborem najlepszych
również zajęli się wolontariusze. Byli pod wielkim
wrażeniem umiejętności dzieci.
The concept of the “Scratch – workshop with prizes”
project was to familiarize pupils from two primary
schools – in Bąków and Kluczbork – with the secrets
of programming. Thanks to knowledge and skills of
Capgemini employees and also the Scratch programme,
students in grades 4, 5 and 6 learned the basics of
programming and created their first animations and
applications. And after a few months of classes they
could see what they had learned in the competition that
Capgemini had prepared for them. Young programmers
from both schools sent programmes they created
themselves. The volunteers also evaluated and selected
the best ones and they were impressed by the skills
of the children.
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Pracownicy-wolontariusze (2):
Volunteer employees (2):
Marek Walesa, Ewelina Dąbrowska

Scratch – warsztaty z nagrodami • Scratch – Workshops with prizes
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Mały grant
Small grant

Twórcze fantazje i Chwila relaksu
Creative fantasies and Moment of relaxation
Joanna Firla
liderka / leader

W Capgemini od prawie sześciu lat, obecnie na stanowisku
starszego specjalisty ds. raportowania. Lubi podróżować,
poznawać nowych ludzi i ich historie.
Working in Capgemini for almost six years, now as a senior
reporting specialist. She likes travelling, meeting new people
and getting to know their stories.

Z atrakcji mogli skorzystać duzi i mali. Oderwanie
od codziennych problemów jest bardzo ważne i dodaje
siły do dalszej walki. Nowa fryzura, piękne paznokcie
i zrelaksowane ciało od razu pozytywnie wpłynęły
na samopoczucie, sprawiły, że mamy dużo się uśmiechały.
A szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko!
Most mothers came with children, so big and small could
benefit from attractions. Breaking from everyday problems
is very important and adds strength for further struggle.
A new haircut, beautiful nails and relaxed body made
a positive impact on the mood, making moms smile a lot.
And a happy mom is a happy child!
Anna
wolontariuszka / volunteer

Już kolejny raz pracownicy Capgemini zagościli
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Dzięki ich zaangażowaniu przez kilka miesięcy dzieci miały
okazję samodzielnie wykonać ozdoby z wyciorów do fajek,
aniołki z koralików, kartki okolicznościowe i upominki dla
bliskich. W tym roku liderka przygotowała też projekt
„Chwila relaksu” dla rodziców dzieci leczących się
w katowickiej placówce. Zaplanowano dla nich wyjątkowy
dzień, który rozpoczął się wykładem na temat zdrowego
żywienia. Później rodzice relaksowali się w małym spa,
w którym przygotowano stanowisko do malowania
paznokci, robienia fryzur i można było skorzystać z porad
wizażystki. W tym czasie dzieci pod okiem wolontariuszy
uczyły się robić ludziki z drewnianych klamerek i kolorowały
obrazki. Dla każdego było coś miłego.
Capgemini employees once again went to the Upper
Silesian Children's Health Centre in Katowice. Thanks
to their commitment for a few months, children had the
opportunity to make their own decorations from pipe
cleaners, angels from beads, greeting cards and souvenirs
for the loved ones. This year the leader also prepared
a project "Moment of relaxation" for parents of children
treated in Katowice. A special day was planned for them,
which began with a lecture on healthy eating. Later,
parents relaxed in a small spa where a nail and hairstyling
stand was prepared, and could use make-up tips. During
this time, children under the supervision of volunteers
learned to make figures from wooden buckles and
coloured pictures. There was something for everyone.

Pracownicy-wolontariusze (6):
Volunteer employees (6):
Dawid Duda, Anna Gorol, Marta Kałek, Karolina Powała,
Barbara Przygoda, Marta Zaklińska

Twórcze fantazje i Chwila relaksu • Creative fantasies and Moment of relaxation
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Mały grant
Small grant

Kolektyw pomysłów II
A Collective of Ideas II
Tomasz Patoła
lider / leader

Fajnie, że można na osiedlu spędzić czas z dziećmi.
It is good that you can spend time with children
in the neighbourhood.

W Capgemini od 2007 roku, obecnie na stanowisku
starszego architekta oprogramowania w dziale Software
Solutions Center we Wrocławiu.

Mariusz
uczestnik projektu / project participant

Working for Capgemini since 2007, at present as a senior
programming architect at the Software Solutions Center
unit in Wrocław.

Gdyby zapytać mieszkańców osiedla Maślice we Wrocławiu,
czy wyobrażają sobie wakacyjny czas bez projektów
Tomasza Patoły, pewnie by odpowiedzieli, że nie.
To dzięki jego inicjatywie kolejny raz wspólnie budowali
meble z palet i tworzyli przestrzeń do spędzania czasu.
Na koniec wakacji zorganizowano piknik rodzinny, podczas
którego odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci i pokaz
mobilnej stacji czyszczenia kubłów na śmieci. Podobnie
jak w ubiegłym roku pracownicy Capgemini przygotowali
warsztaty z robotyki. Podczas nich młodzi inżynierowie
mogli zbudować robota ze szczoteczki do zębów i z baterii,
a także ćwiczyć swoje umiejętności konstruktorskie,
układając zestawy Lego. Co roku w inicjatywy na osiedlu
włączają się nowi partnerzy i atrakcji dla mieszkańców jest
coraz więcej.
If you asked the inhabitants of the Maślice district in
Wroclaw, if they imagine a holiday without Tomasz Patoła's
projects, they would probably say no. It was through his
initiative that they once again built pallet furniture and
created space for spending time together. At the end of
holiday, a family picnic was organized, where children's
art classes were held, and a mobile waste bins cleaning
station was presented. Just like last year, Capgemini
employees prepared robotic workshops. During the
workshops, young engineers could build a robot from
a toothbrush and a battery, and also practice their design
skills by arranging Lego kits. Every year, new partners join
initiatives in the neighbourhood and there are more and
more attractions for residents.

Pracownicy-wolontariusze (7):
Volunteer employees (7):
Michał Bartusiak, Wojciech Cieszyński, Justyna Dzbeńska,
Bartosz Paździur, Michał Polański, Mateusz Prącik,
Łukasz Stilger
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Duży grant
Large grant

Światowy teatr w małym mieście
World Theatre in a Small Town
Magdalena Bara
liderka / leader

W Capgemini od 10 lat, obecnie na stanowisku Business
value managera. Szczęśliwa żona, mama trzech chłopców
spędzająca każdą wolną chwilę z rodziną.
Working in Capgemini for 10 years, currently she is employed
on the position of a Business value manager. She is a happy
wife, mom of thee boys, spending free time with her family.

Cóż za radość, kiedy po kilku chwilach nauki dzieci
same śpiewają po francusku albo kiedy zamknięty
na otoczenie przedszkolak z autyzmem siada na kolanach
prowadzącego warsztaty i po duńsku mówi „kocham cię”.
What a joy when, after a few moments of learning, children
sing in French or when an introvert autistic preschooler is
sitting on the knees of the person leading the workshop
and in Danish he says “I love you”.
Magdalena
liderka / leader

„Podobno, gdy trzylatek trafia do przedszkola, jego
kreatywność jest usypiana… w szkole zaś zabijana!”
– takie słowa z tyłu głowy mieli pracownicy Capgemini,
gdy planowali i realizowali swój projekt. Przez kilka tygodni
maluchy przygotowywały się do przedstawienia „Dzieci
świata”. Wszystko rozpoczęło się od nauki podstawowych
zwrotów w różnych językach, a następnie mali uczestnicy
tworzyli akompaniament do przedstawienia. Potem
przyszedł czas na zajęcia z dramy – zabawa ruchem i ciałem
była doskonałą okazją do przełamania barier i rozładowania
emocji. Zajęcia plastyczne, które dzieci uwielbiają, pozwoliły
przygotować scenografię i kostiumy do ich własnego
spektaklu. Wreszcie w październiku przyszedł czas
na zajęcia teatralne i próby, a w listopadzie odbyła się
uroczysta premiera.
They say that in the kindergarten, the creativity of threeyear-olds is suppressed... and when they go to school, their
creativity is eradicated! – such words were on the back of
the head of Capgemini employees when they planned and
implemented their project. For a couple of weeks children
were preparing to present the performance “Children of the
World”. Everything started with learning the basic phrases
in different languages, and then small participants created
an accompaniment to the performance. Then came the
time for drama classes – playing with movement and body
was a great opportunity to break barriers and unleash
emotions. Artistic classes, which children love, have allowed
them to prepare scenography and costumes for their own
performance. Finally, in October, it was time for theatre
classes and rehearsals, and in November the solemn
premiere took place.

Światowy teatr w małym mieście • World Theatre in a Small Town

Pracownicy-wolontariusze (5):
Volunteer employees (5):
Magdalena Bara, Yoann Bara, Edyta Beśka,
Agata Kuś, Jarosław Lisek
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Mały grant
Small grant

Zielony Zakątek Giebułtów
Giebułtów Green Corner
Joanna Bałuszek
liderka / leader

O ławka, super!
Oh, a bench, great!
Joanna
liderka / leader

Krakowianka, mama trzech synów. Pracuje na stanowisku
konsultanta w pionie Apps2. W wolnym czasie żegluje
(jest m.in. instruktorem i sędzią żeglarskim) i jeździ
na rowerze.
A Krakow-native, mother of three boys. Currently working
as a consultant in Apps2. In her spare time, she sails
(Joanna is a sailing instructor and judge) and enjoys
riding her bicycle.

Dzięki projektowi „Zielony Zakątek Giebułtów”
i zaangażowaniu pracowników Capgemini w gminie
Wielka Wieś powstało przyjazne miejsce, w którym mogą
odpocząć spacerowicze, rowerzyści i rodziny z dziećmi.
Zanim rozpoczęły się prace nad jego powstaniem, odbyło
się wiele konsultacji. W sierpniu wolontariusze i mieszkańcy
uporządkowali teren pod przyszły Zielony Zakątek,
wymienili podłoże, zasadzili rośliny, którymi podzielili
się ogrodnicy z okolicy. Na koniec powstały budki dla
wiewiórek, zamontowano również ławki i kosze na śmieci
oraz tablice informacyjne. Znajdują się na nich przydatne
wskazówki, np. plan ścieżek, którymi można kontynuować
spacer, czy informacja o tym, że w studni obok jest
woda pitna. Pracowników bardzo cieszy fakt, że w ślad
za ich pomysłem powstaną kolejne zakątki.
Thanks to “Giebułtów Green Corner” project and the
involvement of Capgemini employees a friendly place was
created in Wielka Wieś commune, where walkers, cyclists
and families with children can rest. Many consultations
took place before the work began. In August, volunteers
and residents took care of the area for the future Green
Corner, replaced the substrate, planted plants given
by gardeners from the surrounding area. At the end,
squirrel boxes were built, benches and trash baskets and
information boards were also fitted. They contain useful
tips, such as a plan of pathways along which one may
continue the walk, or information about drinking water in
the well nearby. Employees are delighted that next green
corners will be created on the basis of their idea.

Pracownicy-wolontariusze (2):
Volunteer employees (2):
Jacek Baryzl, Marek Cęckiewicz
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Mały grant
Small grant

Abrakadabra! – zaczarujmy Ikara
Abracadabra! – let's enchant Icarus
Karolina Nowosiad
liderka / leader

W Capgemini pracuje prawie cztery lata, obecnie
jest specjalistą ds. procesów finansowo-księgowych
w Krakowie. Lubi Quizwanie, planszówki, książki,
muzykę i puzzle.
Working in Capgemini for almost four years, currently as
a financial and accounting processes specialist in Krakow.
She likes quizzes, board games, books, music and
jigsaw puzzles.

Napotkaliśmy wiele przeciwności losu, począwszy od tego,
że brakowało nam fachowców, a skończywszy na tym,
że urwał się zawór wody. Jednak po raz kolejny się okazało,
że chcieć to móc i że najważniejsze jest móc
liczyć na zgrany zespół.
We encountered many adversities, starting from the fact
that we lacked professionals, and finishing with the broken
water valve. However, once again it turned out that to want
is to succeed and that the most important thing is to be able
to count on a good team.
Karolina
liderka / leader

Patrząc na pracę, którą wykonali pracownicy Capgemini,
nie ma wątpliwości, że włożyli w nią mnóstwo wysiłku.
I jak sugeruje tytuł ich projektu, posiłkowali się również
magicznymi zaklęciami. Podjęli się oni remontu
sanitariatów w Świetlicy Terapeutycznej Ikar na krakowskim
Kurdwanowie, które były w opłakanym stanie: spadający
tynk, niedziałające krany, odpadające płytki – to tylko część
rzeczy, z którymi musiała się zmierzyć ekipa remontowa
z Capgemini. Wolontariusze wymienili część instalacji
wodnej i elektrycznej, zamontowali nowe umywalki i baterie
oraz ułożyli nowe płytki. Ściany odmalowali specjalnymi
farbami, dzięki którym w przyszłości łatwo będzie utrzymać
czystość. Dopełnieniem prac było udekorowanie toalet
kolorowymi sowami, które z uśmiechem zerkają na dzieci.
Looking at the work Capgemini employees have done, there
is no doubt that they have put a lot of effort into it.
And as the title of their project suggests, they also used
magical spells. They undertook the renovation of the
sanitary facilities at the Icarus Therapy Centre in Kurdwanów
in Krakow, which were in poor condition: plaster falling,
broken taps, falling tiles – these are just some of the things
which the Capgemini repair team had to face. Volunteers
replaced a part of water and electricity installation, fitted new
washbasins and faucets, and installed new tiles. The walls
were painted with special paints, which will make it easy
to keep them clean in the future. At the final stage of work
they decorated the toilets with colourful owls which glance
with a smile at the children.

Abrakadabra! – zaczarujmy Ikara • Abracadabra! - let's enchant Icarus

Pracownicy-wolontariusze (17):
Volunteer employees (17):
Beata Broś, Bernadetta Bukowiec, Aneta Dudek, Justyna
Dziedzińska-Świątek, Rafał Gołąb, Mateusz Jończyk, Marek
Konstanty, Ewelina Łabas, Gracjan Łukaszewicz, Michalina
Michalik, Kamila Nowak, Anna Orszulak, Marek Sowa, Bożena
Śliwa, Ewa Wantuch, Weronika Wierzbicka, Patrycja Ziętek
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Mały grant
Small grant

Ziemia – planeta ludzi. A owady?
Earth – the planet of people. And what about insects?
Adrianna Wasiłowska
liderka / leader

W Capgemini od ponad 10 lat, obecnie na stanowisku
menedżera ds. raportowania i analiz finansowych
(Business Services, Kraków). Lubi muzykę,
koncerty i aktywny wypoczynek.

Fajną sprawą była możliwość spędzenia czasu z koleżanką
z pracy w zupełnie innych okolicznościach i w inny sposób
niż na co dzień w biurze.
It was cool to have the opportunity to spend time with
a colleague from work in quite different circumstances and
in a different way than every day in the office.
Adrianna
liderka / leader

Working for Capgemini for over ten years, at present as
a reporting and financial analyses manager (Business
Services, Krakow). She enjoys music, concerts
and active leisure.

Dzięki projektowi „Ziemia – planeta ludzi. A owady?”
dzieci mogły bliżej poznać owady, które codziennie nad
nimi latają, m.in. motyle, pszczoły, biedronki. Pracownicy
Capgemini wraz z rodzicami tworzyli rabaty kwiatowe
i grządki warzywne, a ich pociechy im w tym pomagały
– najchętniej jeździły na taczkach i podlewały rośliny,
bacznie też obserwowały, jak rosną zasadzone warzywa.
Oprócz tego w ramach inicjatywy mali przyrodnicy
wybrali się do Muzeum Żywych Motyli i mieli słodką lekcję
z pszczelarzem, podczas której degustowali różne rodzaje
miodu. Odbyły się też zajęcia o biedronkach, co było
okazją do rozwijania kompetencji matematycznych.
Uczestnicy mogli liczyć kropki na tych sympatycznych
stworzeniach. Emocjonujące było również budowanie hoteli
dla owadów, każdy chciał mieć w tym swój udział.
Thanks to the project “Earth – the planet of people. And
what about insects?” children could get to know better
the insects that fly over their heads every day, for example
butterflies, bees, ladybugs. Capgemini employees and
parents made flower beds and vegetable beds, and their
little ones were helping them out – they were most willing
to ride on wheelbarrows and to water plants, they also
watched closely as the vegetables grew. Moreover, as part
of the initiative young naturalists visited the Museum of Live
Butterflies and had a sweet lesson with a beekeeper during
which they tasted different types of honey. There were
also classes about ladybugs, which were an opportunity
to develop mathematical skills. Participants could count
spots on these nice insects. It was also exciting to build
insect hotels, everyone wanted to get involved.

Pracownicy-wolontariusze (1):
Volunteer employees (1):
Joanna Miernik-Juszczyk
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Co to jest ten Internet?
What is the Internet?
Paulina
Tomczykiewicz
liderka / leader

W Capgemini od prawie czterech lat. Obecnie na stanowisku
specjalisty ds. procesów finansowo-księgowych. Bardziej
rozważna niż romantyczna mieszkanka urokliwej Lanckorony.
Wolontariat w różnej formie jest częścią jej życia od lat.

Mnie podobały się zajęcia. Myślałem, że aby obsługiwać
komputer, trzeba pojąć dużo rzeczy, a tymczasem wydaje mi
się, że to jest do pojęcia.
I personally enjoyed the classes. I thought that to operate
a computer you need to grasp a lot of things, meanwhile it
seems to me that this is possible to understand.
Mirosław
podopieczny DPS-u / ward at the Social Welfare House

Working for Capgemini for almost four years. Currently as
a finance and accounting processes specialist. More prudent
than romantic resident of charming Lanckorona. Volunteering
in various forms has been part of her life for years.

Co to jest ten internet? – na to pytanie podopieczni
Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach już
znają odpowiedź. A to dzięki pracownikom Capgemini,
którzy zorganizowali dla nich warsztaty z podstaw
obsługi komputera i poruszania się po sieci. Podczas
warsztatów każdy z uczestników miał swojego asystenta,
który go wspierał w zdobywaniu nowych umiejętności.
Wolontariusze zadbali również o to, aby w DPS-ie był
dostęp do bezprzewodowego internetu, i zaopatrzyli
placówkę w 30 laptopów poleasingowych, które
podarowała firma Capgemini. Zakupiono również komputer
stacjonarny, drukarkę, myszki i słuchawki. Szczególnie ten
ostatni zakup przypadł panom do gustu, gdyż teraz każdy
z nich może słuchać swojej ulubionej muzyki.
What is the internet? – wards of the Social Welfare House
in Zebrzydowice already know the answer to this question.
And this is thanks to Capgemini employees who have
organized workshops for them from the basics of computer
and network navigation. During the workshop, each
participant had an assistant who supported him in acquiring
new skills. The volunteers also made sure that Social Welfare
House has access to the wireless internet and provided
the facility with 30 post-leasing laptops that Capgemini had
given away. A desktop computer and a printer, mouses and
headphones were also bought. Especially the last purchase
fell to the gentlemen's taste, because now each of them can
listen to their favourite music.

Pracownicy-wolontariusze (13):
Volunteer employees (13):
Piotr Bogucki, Marcin Dacko, Katarzyna Dąbrowska,
Klaudia Dziedzic, Anna Juszczak, Mateusz Karmowski,
Olga Kuźniar, Jan Małek, Bartosz Migdał, Joanna Mika,
Karolina Nieć-Poźnińska, Anna Oczkoś, Wojciech Sikora

Co to jest ten internet? • What is the internet?
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Mały grant
Small grant

Cztery ściany, w nich anioł kochany
Beloved angel's room
Kinga Ceglecka
liderka / leader

W Capgemini pracowała prawie dwa lata jako analityk ds.
procesów finansowo-księgowych. Z zamiłowania PR-owiec,
od zawsze związana z wolontariatem. Lubi taniec, gotowanie
i swojego narzeczonego.

Wspaniali ludzie, pełni optymizmu, dobroci.
Bardzo dziękujemy za pomoc. Przemuś jest
zachwycony swoim pokojem.
Great people, full of optimism, goodness.
Thank you very much for your help. Przemek
is delighted with his room.
Pani Monika / Ms Monika

She has worked in Capgemini for nearly 2 years as a financial
and accounting processes analyst. A PR lover, always
associated with volunteering. Kinga likes dancing, cooking
and her fiancée.

W ramach projektu „Cztery ściany, w nich anioł kochany”
pracownicy współpracowali ze Stowarzyszeniem Piękne
Anioły. Dzięki zaangażowaniu ekipy z Capgemini udało
się umeblować pokój dla sześcioletniego Przemka, który
choruje na zespół Aspergera i ADHD. Po wstępnym
skalkulowaniu kosztów remontu okazało się, że będzie
konieczna zbiórka dodatkowych środków. Pracownicy
chętnie się w nią zaangażowali – udało się zebrać 980,23 zł
i można było rozpocząć prace. Wolontariusze otrzymali
od projektanta wskazówki, jakie kolory i jaki układ mebli
będzie odpowiedni dla chłopca. Biorąc pod uwagę
te ważne wytyczne, pracownicy wybrali się na zakupy.
Później był czas na przykręcanie karniszy, prasowanie
zasłon czy skręcanie mebli. Przy tym ostatnim dzielnie
asystował Przemek, który uwielbia majsterkować.
As part of the project “Beloved angel's room” employees
cooperated with the “Beautiful Angels” Association. Thanks
to the involvement of the Capgemini team, we managed
to furnish a room for six-year-old Przemek, who suffers
from Asperger's syndrome and ADHD. After a preliminary
cost calculation, it turned out that it would be necessary
to collect additional funds. Employees were eager to get
involved – they managed to raise 980.23 PLN and it was
possible to start work. Volunteers have received advice
from the designer on what colours and furniture layout will
be suitable for the boy. Bearing in mind these important
guidelines, the employees went out shopping. Later it
was time to screw curtain rods, iron curtains or assemble
furniture. Przemek, who loves tinkering, eagerly assisted
in the last task.
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Cztery ściany, w nich anioł kochany • Beloved angel's room

Pracownicy-wolontariusze (13):
Volunteer employees (13):
Mariola Bulec, Joanna Hyrc, Małgorzata Knapik, Katarzyna
Kozdraś, Monika Krzyżak, Maria Kuligowska, Dorota Malej,
Katarzyna Nowak, Jakub Ochabski, Joanna Pająk, Marzena
Rachlewicz, Alicja Strzebońska, Katarzyna Zoń

Inwestujemy w dobre pomysły • We invest in good ideas

Zajęcia plastyczne
w Centrum Zdrowia Dziecka

Mały grant
Small grant

Art Classes in the Child Health Centre
Urszula Pastušek
liderka / leader

W Capgemini od czterech lat na stanowisku starszego
specjalisty w zespole BPM. Pragmatyczna idealistka. Wolny czas
spędza, pomagając innym, bo wychodzi z założenia, że w życiu
możesz otrzymać tylko tyle, ile sam potrafisz dać.
Working in Capgemini for four years as a senior specialist in
BPM team. Pragmatic idealist. Spends her free time helping
others, because she considers that you can only get in your
life as much as you can give.

Mam nadzieję, że główny cel, jaki sobie postawiłam, czyli
obudzenie świadomości, jak łatwo jest być wolontariuszem,
został osiągnięty. Każdy mógł się przekonać, jaką radość
przynosi to nie tylko tym, dla których przygotowywaliśmy
warsztaty, ale może przede wszystkim tym, którzy je
organizowali.
I hope the main goal I set myself, that is to awaken
awareness of how easy it is to be a volunteer, has been
achieved. Everyone could see how joyful it was not only for
the ones for whom we were preparing the workshop, but
maybe first of all for those who organized it.
Ula
liderka / leader

Działania zaplanowane w projekcie „Zajęcia plastyczne
w Centrum Zdrowia Dziecka” miały wesprzeć działalność
fundacji For Life, która dba o to, aby na twarzach dzieci
przebywających na oddziałach pediatrycznych Instytutu
Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
jak najczęściej gościł uśmiech. Dzięki wolontariuszom
biorącym udział w inicjatywie i wsparciu członków TK
Nowa Akropolis atmosfera w szpitalnej świetlicy stała
się bardzo wesoła. Poprowadzili oni cykl zajęć, podczas
których mali pacjenci robili pszczółki, pudełka na skarby,
zabawki z wyciorów, a co najważniejsze – mogli na chwilę
zapomnieć o swojej chorobie. Pracownicy kupili więcej
materiałów i już teraz planują kolejne zajęcia.
Activities planned in the project "Art Classes in the Child
Health Centre" were to support the For Life Foundation,
which ensures that the children in pediatric units of the
Children's Memorial Health Institute in Warsaw smile as
often as possible. Thanks to volunteers participating in the
initiative and support of members of TK Nowa Akropolis
atmosphere in the hospital recreation room became very
cheerful. They conducted a series of activities during
which small patients made bees, treasure boxes, toys from
pipe cleaners, and most importantly – they could forget
about their illness for a moment. Employees bought more
materials and are already planning their next activities.
Pracownicy-wolontariusze (5):
Volunteer employees (5):
Karol Bielarski, Joanna Brykalska, Małgorzata Daniel,
Małgorzata Kozłowska, Joanna Nowiecień

Zajęcia plastyczne w Centrum Zdrowia Dziecka • Art Classes in the Child Health Centre
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Mały grant
Small grant

Ugandan People Matter
Ugandan People Matter
Aleksandra Śliwa
liderka / leader

W Capgemini od czterech lat, obecnie na stanowisku
specjalisty ds. procesów finansowo-księgowych.
Od zawsze troska o potrzeby dzieci zajmowała szczególne
miejsce w jej życiu. Fanka wulkanów, nie wyobraża sobie
roku bez podróży i górskich wędrówek.
Working for Capgemini for four years, at present as a finance
and accounting processes specialist. Concern about the
needs of children has always occupied a special place in her
life. Fan of volcanoes, can not imagine a year without trips
and mountain hikes.

Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym świecie ludzi zapatrzonych
w swoje sprawy wciąż jest wielu wrażliwych na potrzeby
innych, a zwłaszcza tych najmniejszych. Chcieć to móc,
a każda, nawet najmniejsza, pomoc się liczy.
I am very happy that in today's world of people
concentrated on their own lives there are still people
sensitive to the needs of others, especially the youngest
ones. To want is to succeed, and every kind of help
matters, even the smallest gesture.
Aleksandra
liderka / leader

Projekt w niezwykły sposób połączył ekipę z Capgemini
i dzieci z Window of Life Babies Home w ugandyjskim
Masindi – zaplanowano zbiórkę rzeczy dla tego
domu dziecka. Wcześniej zaś pracownicy spotkali się
z wolontariuszką, która wróciła z kilkumiesięcznego pobytu
w Ugandzie i opowiedziała, jak żyje się ludziom w tym kraju
i jakie mają potrzeby. Okazało się, że mali Ugandyjczycy
również uwielbiają gry planszowe. Pracownicy postanowili
samodzielnie przygotować grę chińczyk – cztery pola
symbolizujące domki były w kolorach flag Ugandy i Polski
(czerwonym, białym, żółtym i czarnym).
The project united in an extraordinary way the Capgemini
team and children from the Window of Life Babies Home in
Uganda's Masindi – a collection of gifts for this orphanage
was planned. Earlier employees had met with a volunteer
who had returned from a few-month stay in Uganda and
told them how people live in this country and what their
needs are. It turned out that little Ugandans love board
games. The staff also decided to prepare themselves
a Chinaman game – four fields symbolizing the cottages
were in the colours of the flags of Uganda and Poland
(red, white, yellow and black).

Pracownicy-wolontariusze (4):
Volunteer employees (4):
Magdalena Bizoń, Malwina Koprowska, Natalia Pietryka,
Tiep Le Quang
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Świetlica korzkiewska
dla każdego dziecka

Duży grant
Large grant

A recreation room for all children in Korzkwia
Angelica Kulesza
liderka / leader

Lubię świetlicę, bo mogę się tam bawić.
I like the recreation room because I can have fun.
uczestnik projektu / project participant

W Capgemini od prawie dziewięciu lat, obecnie
na stanowisku starszego specjalisty ds. procesów
finansowo-księgowych (Business Services, Kraków).
Ma troje dzieci. Pochodzi z Finlandii.
Working for Capgemini for almost nine years, at present
as a senior finance and accounting processes specialist
(Business Services, Krakow). She has three children.
She comes from Finland.

Dzięki inicjatywie uczniowie z Zespołu Szkół w Korzkwi
zyskali nowe pomieszczenia, a przede wszystkim „cichą”
świetlicę, w której mogą się zrelaksować po lekcjach.
Oprócz mycia i malowania ścian pracownicy Capgemini
kupili nowe meble, zabawki, gry planszowe i sprzyjające
odpoczynkowi pufy i worki Sako. Odbył się również cykl
warsztatów dla uczniów, m.in. lekcja pierwszej pomocy
czy zajęcia dotyczące modeli starych samochodów.
Wyjątkową atrakcją dla dzieci była lekcja języka fińskiego
i opowieści o Świętym Mikołaju, które opowiadała
liderka projektu.
Thanks to the initiative, the students from the Korzkwia
School Complex have gained new rooms and, above
all, a “quiet” recreation room where they can relax after
the lessons. Apart from washing and painting the walls,
Capgemini employees bought new furniture, toys, board
games and pouffes conducive to rest and Sako bags. There
was also a series of workshops for students, among others
first aid lessons or classes about old cars models. A unique
attraction for children was the Finnish language lesson and
stories about Santa Claus told by the project leader.
Pracownicy-wolontariusze (10):
Volunteer employees (10):
Beata Bociek, Agnieszka Ćwierz,
Weronika Depka-Prondzińska, Marek Gnutek,
Magdalena Gradzi, Xavier Jakubowski-Heckert, Ewa Lis,
Danuta Szparadowska, Tim van Vlerken, Judyta Zaskalska

Świetlica korzkiewska dla każdego dziecka • A recreation room for all children in Korzkwia
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Duży grant
Large grant

Na skrzydłach marzeń
On the wings of dreams
Rafał Gołąb
lider / leader

Super jest to, że poświęcacie swój wolny czas i że chętnie
robicie coś dla nas. Nie każdy by tak potrafił.
It's great that you devote your free time and that you are
willing to do something for us. Not everyone would do that.

W Capgemini już ponad cztery lata, obecnie jako lider
(Business Services, Kraków). Szczęśliwy tata Tymoteusza,
cały wolny czas spędza z rodziną.

uczestnik zajęć / participant of the classes

In Capgemini already over four years, currently as a leader
(Business Services, Krakow). Happy dad of Tymoteusz, he
spends his entire leisure time with his family.

Pracownicy Capgemini swój projekt „Na skrzydłach
marzeń” skierowali do podopiecznych z Domu
Dziecka w Bochni i zorganizowali dla nich cykl zajęć
rozbudzających kreatywność. Wolontariusze przygotowali
warsztaty teatralne, podczas których przekazywali rady
aktorskie, uczyli improwizacji i pracy w grupie. Na zajęciach
ornitologicznych wszyscy wspólnie obserwowali ptaki
i rośliny, a następnie pod okiem stolarza budowali domki
dla tych zwierząt. W jednym z nich znalazła się kamera
Wi-Fi, tak aby można było je podglądać. Atrakcją dla dzieci
były też warsztaty podróżnicze, wspinaczkowe i spotkanie
z Doktorem Wow!, który przystępnie zaprezentował
podstawy chemii i fizyki. Dzięki tym zajęciom młodzi
ludzie zobaczyli, na jak wiele sposobów można
spędzać wolny czas.
Capgemini's staff made their project “On the wings of
dreams” addressed to the children from the Children's
Home in Bochnia and arranged for them a series of
activities that arouse creativity. Volunteers prepared theatre
workshops where they provided acting advice, taught
improvisation and group work. In the ornithological classes,
they all watched birds and plants together, and then they
built bird houses under the watchful eye of a carpenter. In
one of them a Wi-Fi camera was installed allowing them
to watch the birds. Attractions for children included also
workshops on travelling, climbing and meeting with Dr.
Wow !, who presented in understandable language the
fundamentals of chemistry and physics. Thanks to these
classes, young people saw in how many ways they can
spend their free time.
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Pracownicy-wolontariusze (16):
Volunteer employees (16):
Karolina Batkiewicz, Bernadetta Bukowiec, Małgorzata Ciba,
Michał Czerniakowski, Renata Diurczak, Karolina Długosz,
Barbara Grzybek, Agnieszka Jaklewicz, Joanna Juszczak,
Katarzyna Kępka, Olga Kosiara-Kasperczyk, Ewelina Labas,
Izabela Romańska, Paulina Siemieniec, Bożena Śliwa,
Mateusz Wojewodzic

Inwestujemy w dobre pomysły • We invest in good ideas

Duży grant
Large grant

Ogrodzenie to nie ograniczenie
A fence is not a limitation
Justyna Dzbeńska
liderka / leader

Bardzo dobrze się pani umie bić na miecze świetlne!
You are very good at fighting with lightsabers lady!
uczestnik projektu / project participant

W Capgemini od trzech lat, obecnie na stanowisku analityka
PMO w Software Solutions Center we Wrocławiu.
Working for Capgemini for three years, at present as a PMO
analyst at the Software Solutions Center unit in Wrocław.

W projekcie „Ogrodzenie to nie ograniczenie”
pracownicy z Capgemini w pierwszej kolejności zadbali
o to, aby naprawić i pomalować ogrodzenie otaczające
budynek Schroniska i Noclegowni św. Brata Alberta
dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Następnym krokiem było
zbudowanie stabilnych i wytrzymałych mebli z europalet,
które rozstawione w ogrodzie mogłyby sprzyjać wspólnemu
spędzaniu czasu. Pracownicy pamiętali też o dzieciach
mieszkających w schronisku – zorganizowali dla nich
różnorakie gry i zabawy i w ten sposób powtórzyli z nimi
angielski, a sami nauczyli się władać mieczami świetlnymi.
In the project “A fence is not a limitation,” Capgemini
employees first made sure to repair and paint the fence
surrounding the St. Brother Albert's Shelter and Night
Shelter for Women and Mothers with Children. The next
step was to build furniture from europallets, which placed
in the garden could help spend time together. Employees
also remembered about children living in the Shelter
– through various games and plays they repeated English
with them and learned to wield lightsabers.

Pracownicy-wolontariusze (19):
Volunteer employees (19):
Marta Cząstkiewicz, Jacek Cząstkiewicz, Johannes Giering,
Agnieszka Jakubowicz, Tomasz Kałędkiewicz, Adrianna
Kołosowska, Jakub Król, Marcin Kulus, Katarzyna Maleska,
Marcin Nieroda, Tomasz Patoła, Michał Polański, Hanna
Porożyńska, Mateusz Prącik, Patrick Siffert, Julia Spacjer,
Łukasz Stilger, Jacek Szumigraj, Karolina Żaboklicka

Ogrodzenie to nie ograniczenie • A fence is not a limitation
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Duży grant
Large grant

Spełniamy marzenia o szkole
Making dreams about school come true
Anna Pernak
liderka / leader

W Capgemini od ponad 10 lat. Obecnie na stanowisku
menedżera Lean Six Sigma. Lubi brać udział w ciekawych
projektach, a pomaganie innym sprawia jej mnóstwo satysfakcji.

Na warsztatach podobały mi się ćwiczenia, opowieść
z Garfieldem i sposób, w jaki były prowadzone zajęcia.
Chciałbym pójść tam jeszcze raz.
At the workshops I enjoyed the exercises, the story with
Garfield and the way in which the classes were conducted.
I would like to go there again.
Kuba
uczestnik warsztatów / participant of workshops

Working for Capgemini for over 10 years. Currently as a Lean
Six Sigma manager. She likes participating in interesting
projects, and helping others brings her a lot of satisfaction.

Dzięki pomysłowi wolontariuszy w jednej z krakowskich
szkół powstał Świetlicowy Program Szachowy, do którego
są wykorzystywane m.in. szachy plenerowe. Pracownicy
Capgemini stworzyli tam także wyjątkowy kącik relaksu dla
dzieci – znalazły się w nim styropianowe pufy, piankowe
klocki, duże piłki, gry logiczne, zestawy do nauki języka
angielskiego i do zabaw ruchowych: gumy, skakanki,
zestawy do ping-ponga. Z myślą o uczniach i ich rodzicach
zorganizowano warsztat rysowania map myśli i wyprawę
po najbliższej okolicy. Chętnych zaproszono też
na wycieczkę do Capgemini, podczas której pracownicy
przeprowadzili warsztaty z metod zapamiętywania
i przedsiębiorczości oraz opowiedzieli o tym, jak
bezpiecznie korzystać z internetu.
Thanks to the idea of the volunteers, in one of the schools
in Krakow the Day-Room Chess Programme was created
covering, among others, outdoor chess. Capgemini
employees also created there a unique children's relaxation
area with polystyrene foam pouffes, foam blocks, large
balls, logic games, English learning kits and for fun games:
Chinese jump ropes, skipping ropes, ping pong sets. For
the students and their parents, a mind mapping workshop
and an expedition in the neighbourhood were organized.
Willing participants were also invited to a trip to Capgemini,
during which employees conducted workshops on
memorization methods and entrepreneurship and talked
about how to use the internet safely.

Pracownicy-wolontariusze (9):
Volunteer employees (9):
Paweł Dziepak, Szymon Groch, Marta Klimek, Anna Kralka,
Agnieszka Kwiatkowska, Agnieszka Puchacewicz,
Sabina Sękowska-Wiśniewska, Paulina Siwecka-Obarska,
Agnieszka Walencik
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Duży grant
Large grant

Druh – strażak Sam, mały zuch!
Little brave fireman Sam!
Monika Targosz
liderka / leader

Jestem taki szczęśliwy, że gdybym był dzwoneczkiem,
tobym ze szczęścia zadzwonił.
I'm so happy that if I were a bell, I'd be happy to ring.

W Capgemini od ponad pięciu lat, obecnie na stanowisku
process leadera (Business Services, Kraków). Uwielbia
podróżować, jeździć na rowerze i spędzać czas ze swoim
czworonożnym przyjacielem.

Bartłomiej
mały strażak / little fireman

Working for Capgemini for over five years, at present as
a process leader (Business Services, Krakow). She loves
travelling, cycling and spending time with her four-legged friend.
Dzięki projektowi „Druh – strażak Sam, mały zuch!”
udało się spełnić marzenia dzieci o byciu strażakiem
– pracownicy Capgemini kupili stroje dla małych adeptów
pożarnictwa. Również z myślą o nich zorganizowali
warsztaty z bezpiecznego poruszania się po drodze
i ze znajomości znaków drogowych. Była również lekcja
pierwszej pomocy przedmedycznej. Co dwa tygodnie
na boisku szkolnym i torze przeszkód dzieci bawiły się
i ćwiczyły umiejętności strażackie. Drużyna zadebiutowała
podczas procesji Bożego Ciała, a swoimi umiejętnościami
mogła się pochwalić podczas zawodów, które odbyły się
w ramach pikniku rodzinnego. Wszyscy byli dumni
z małych strażaków.
Thanks to the project “Little brave fireman Sam!” it was
possible to fulfil the dreams of children about being
a fireman – Capgemini employees bought clothes for small
firemen. Also with them in mind, they organized workshops
about safe behaviour on the road and knowledge of traffic
signs. There was also a pre-medical first aid lesson. Every
two weeks on the school playground and obstacle course
children played and practised fire-fighting skills. The team
made their debut during the Corpus Christi procession and
was able to show their skills during the competition held as
part of a family picnic. Everyone was proud of little firemen.

Pracownicy-wolontariusze (9):
Volunteer employees (9):
Natalia Deszcz, Magdalena Durlej, Piotr Grobelny,
Paulina Pawełczak, Paweł Pawłowski, Patrycja Popiela,
Renata Sochacka, Anna Stojek, Przemysław Ślęzak

Druh – strażak Sam, mały zuch! • Little brave fireman Sam!
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Duży grant
Large grant

Wędrownicza Watra „Poza Horyzont”
“Beyond the Horizon” trekking campfire
Damian Strojec
lider / leader

W Capgemini od prawie czterech lat, obecnie jako team
leader w zespole controllingu. Pasjonat górskich wędrówek,
backpackingu i sportu. Jako instruktor ZHP działa już
od ponad 11 lat.

To były jedne z najlepiej spędzonych chwil w moim życiu,
zajęcia były niesamowite, całość trasy również! Nie mam
powodów do narzekania. Wyprawa na medal!
These were some of the best moments of my life, the
activities were amazing, the whole trip also! I have no
reason to complain. The trip worth a medal!
uczestnik warsztatów / participant of workshops

Working in Capgemini for almost four years, currently as
a team leader in the controlling team. Passionate about
mountain hiking, backpacking and sport. Has been active
in the Polish Scouting Organisation for over 11 years.
Projekt Wędrownicza Watra „Poza Horyzont” był
doskonałą okazją do tego, aby pracownicy Capgemini
podzielili się z uczestnikami zlotu harcerskiego swoją
wiedzą, doświadczeniem zawodowym i pasjami. Tematyka
zaproponowanych warsztatów była bardzo zróżnicowana.
Wolontariusze uczyli tańca flamenco, jogi, samoobrony,
rękodzieła, mówili o astronomii i zarządzaniu projektami
czy finansami, również tymi prywatnymi. Oprócz tego
lider przedsięwzięcia zorganizował dla 80-osobowej grupy
pięciodniowy rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
z wyjątkowymi atrakcjami, takimi jak gra nocna na zamku
w Ogrodzieńcu czy wykonywanie drobnych prac na rzecz
społeczności lokalnej, np. malowanie płotu, sprzątanie
parków, happenig dla dzieci.
The project “Beyond the Horizon” trekking campfire was
a great opportunity for Capgemini employees to share
with participants of the scout meeting their knowledge,
professional experience and passions. Volunteers taught
flamenco dance, yoga, self defence, handicrafts, talked
about astronomy and project or finance management,
including private ones. In addition, the leader of the project
organized a trip to Jura Krakowsko-Częstochowska with
unique attractions, such as a night game at Ogrodzieniec
Castle or performing small works for the local community,
such as painting the fence, cleaning the parks, happening
for children.

Pracownicy-wolontariusze (7):
Volunteer employees (7):
Sebastian Brzeski, Przemysław Cygan, Kamil Juszczuk,
Maksymilian Lipiński, Maciej Łosiński, Aleksandra Słocińska,
Joanna Stoch
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Języki oknem na świat
Languages as a gateway to the world
Aleksandra Ignasiak
liderka / leader

Nie wiedziałam, że szycie może być takie proste.
W przyszłości będę krawcową.
I did not know that sewing could be so simple.
In the future I will be a dressmaker.

W Capgemini od 18 miesięcy na stanowisku analityka.
Jest osobą pełną energii, lubi nowe wyzwania. Czas
spędza bardzo aktywnie i uwielbia się angażować
w dodatkowe projekty.

uczestniczka warsztatów / participant of workshops

Working in Capgemini for 18 months as an analyst. She
is full of energy, likes new challenges. She spends her time
very actively and loves to engage in additional projects.

W projekcie „Języki oknem na świat” pracownicy
Capgemini postanowili podzielić się swoimi językowymi
umiejętnościami z podopiecznymi domu dziecka
i zorganizowali dla nich lekcje języka angielskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. Jednak nie były
to jedyne zajęcia, w jakich mogły uczestniczyć dzieci.
Z myślą o nich i wspólnie z nimi zespół z Capgemini
przygotował meble ogrodowe z drewnianych palet
– powstały dwa stoły i sześć krzeseł. Następnie
zorganizowano warsztaty krawieckie, podczas których
uczestnicy uszyli wygodne poduszki na drewniane
siedziska. Wolontariusze pomalowali również świetlicę
i kuchnię oraz kupili szafy i dekoracje na ściany.
W ramach projektu spontanicznie zorganizowano
grilla, aby wszyscy mogli się lepiej poznać.
In the project “Languages as a gateway to the world”
Capgemini employees decided to share their language
skills with the children from the children's home and
organized English, Spanish, German and Italian lessons
for them. However, these were not the only classes in
which children could participate. For them and with them,
the Capgemini team prepared garden furniture made of
wooden pallets – two tables and six chairs were built. Then
there were tailor workshops, where the participants sewed
comfortable cushions for wooden seats. Volunteers also
painted the day-room and kitchen and bought cabinets
and wall decorations. Under the project a barbecue was
spontaneously organized so everyone could get to know
each other better.

Języki oknem na świat • Languages as a gateway to the world

Pracownicy-wolontariusze (14):
Volunteer employees (14):
Wojciech Biernat, Ksenia Brodowska,
Krzysztof Kołodziej, Agnieszka Leśniak, Magdalena Łękawa,
Martyna Matuszewska, Samuel Rodriguez Pereira,
Anna Romanowska, Merlijn Van Rossen, Agnieszka Ryba,
Sylwia Sojka, Weronika Woźniakowska,
Waldemar Zaskórski, Zuzanna Zięba
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Dom PSIOgodnej starości
Retirement home for dogs
Maria Kowalska
liderka / leader

Jak wyjeżdżamy na wakacje, to psu też można zrobić
wakacje i zapłacić za jego hotel.
As we leave for holidays, we can make a holiday also
for a dog and pay for his hotel.

W Capgemini od sześciu lat, obecnie na stanowisku
analityka ds. transformacji biznesu (Business Services,
Kraków). Wolny czas poświęca rodzinie oraz ludzkim
i psim przyjaciołom.

uczestnik warsztatów / participant of workshops

Working for Capgemini for 6 years, at present as
a business transformation analyst (Business Services,
Krakow). She spends her free time with her family and her
human and dog friends.
Dzięki projektowi „Dom PSIOgodnej starości” zespół
z Capgemini zwrócił uwagę na los starych psów
ze schroniska w Lednicy Górnej. Wolontariusze zbudowali
dla czworonogów z oddziału geriatrycznego wiatę z płyt
OSB i obudowali basen. Kupili też ocieplane budy
– wybór odpowiednich nie był łatwy. Oprócz tego wśród
pracowników Capgemini zbierano pieniądze i karmę
dla psów, dzięki czemu udało się zgromadzić pieniądze
na badanie i kastrację zwierząt oraz 65 kg karmy,
przysmaki, koce, materace i obroże. Wolontariusze
zorganizowali też zajęcia dla dzieci, z którymi rozmawiali
o szacunku dla zwierząt, oraz spotkanie dla pracowników
i wolontariuszy schroniska z behawiorystką zwierzęcą,
podczas którego mogli oni pogłębić swoją wiedzę
o zwierzętach.
Thanks to the project "Retirement home for dogs" the
Capgemini team drew attention to the fate of old dogs from
the shelter in Lednica Górna. Volunteers built an umbrella
roof from OSB panels for dogs from the geriatric ward
and enclosed a swimming pool. Also warmed up kennels
were bought – the choice of suitable ones was not easy.
In addition, money and dog food were collected among
Capgemini staff, which made it possible to collect money
for examinations and castration of animals and 65 kg of dog
food, treats, blankets, mattresses and collars. Volunteers
also organized meetings for children with whom they talked
about respect for animals, and a meeting for workers and
volunteers from the shelter with an animal behaviourist
where they could deepen their knowledge of animals.
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Dom PSIOgodnej starości • Retirement home for dogs

Pracownicy-wolontariusze (8):
Volunteer employees (8):
Magdalena Galos, Justyna Kotarba, Kaja Magiera,
Karolina Pakiełło, Dorota Szot, Ewa Tatka,
Katarzyna Włodarczyk, Ewelina Ziach
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Duży grant
Large grant

Inaczej, czyli jak?
Differently, meaning how?
Barbara Zachnik
liderka / leader

– Ale to jest dziwne – mówi dziecko w czasie degustacji potraw.
– Dziwne czy inne? – pyta prowadząca.
– This is so strange – says a child while tasting dishes
– Strange or different? – asks the instructor

Team manager w Cloud Infrastructures Services. W wolnym
czasie śpiewa, organizuje wydarzenia muzyczne i działa na rzecz
dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Uskrzydlamy. Bliskie są jej
edukacja nieformalna i zagadnienie wielokulturowości.

uczestnicy / participants

Team manager in Cloud Infra Services. In her free time she
sings, organizes music events and works for children and
youth in the Uskrzydlamy Association. Informal education
and issues of multiculturalism are close to her.
Swoim projektem „Inaczej, czyli jak?” pracownicy
Capgemini chcieli zwrócić uwagę młodzieży na problem
braku zrozumienia dla innych kultur i stereotypowego
podejścia do różnych kwestii. Gdy planowali warsztaty,
wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie dotyczące
wielokulturowości, a podczas zajęć zastosowali różne
metody, które ułatwiły ich prowadzenie: elementy
coachingu, brainstorming i story telling. W ramach „żywej
biblioteki” młodzi ludzie spotkali się z przedstawicielem
religii muzułmańskiej, uczestniczyli również w warsztatach
„Multikulti w korpo”. Podczas spotkań był czas
na degustację różnych potraw i sprawdzenie swojej
wiedzy z wielokulturowości.
With their project “Differently, meaning how?” Capgemini
employees wanted to draw the attention of young people
to the problem of lack of understanding for other cultures
and stereotyped approaches to different issues. When they
were planning workshops, they used their knowledge and
experience in the scope of multiculturalism, and during
the classes they used various methods that facilitated
their work: elements of coaching, brainstorming and story
telling. Within the framework of the “living library” young
people met a representative of the Muslim religion, also
participated in workshops “Multiculti in corpo”. During the
meetings there was time to taste various dishes and to test
one's knowledge of multiculturalism.
Pracownicy-wolontariusze (4):
Volunteer employees (4):
Agnieszka Henning, Roqaya Nasiadko, Justyna Syposz,
Magdalena Śmiejkowska

Inaczej, czyli jak? • Differently, meaning how?
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Inne inicjatywy Capgemini w Polsce
w 2016 roku Other Capgemini initiatives in Poland in 2016

Projekt Teatr – w ramach tego przedsięwzięcia pracownicy Capgemini jak co roku
przygotowali spektakl charytatywny, który sami odegrali w całości. Prace trwały od września
2016 do stycznia 2017 roku, a ich efektem było przedstawienie „Świetlik w ciemności”,
który dzięki audiodeskrypcji mogły także odebrać osoby z niepełnosprawnością wzroku.
W tym roku sprzedaż biletów przyniosła rekordową kwotę 27 tysięcy złotych! Cały przychód
zostanie przekazany Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN na edukację biznesową osób
z niepełnosprawnościami.
Theatre Project – as part of this project, Capgemini's employees as every year prepared
a charity performance that they have played entirely on their own. Works were conducted
from September 2016 to January 2017, and resulted in the performance "Firefly in the Dark",
which could also be watched by people with visual impairment thanks to audio description.
This year the ticket sales brought a record amount of 27 thousand PLN! All proceeds were
donated to MOFFIN Menedżerowie Jutra foundation for the business education of people
with disabilities.

Travelling together you protect
the environment

Dojazd.pl.capgemini.com – platforma wspólnych dojazdów
dla pracowników Capgemini.
Dojazd.pl.capgemini.com – a platform for share-rides for
Capgemini employees.
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Dzięki zbiórce krwi w Krakowie, Katowicach
i Opolu łącznie 75 osób oddało ponad 30 litrów krwi.
Blood collection – in 2016, thanks to blood collection in Krakow,
Katowice and Opole, in total 75 people donated more than 30 litres of blood.

Win with Capgemini to autorski program
zaangażowania społecznego firmy Capgemini
Polska i Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN,
którego celem jest wspieranie zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami.
Win with Capgemini is an original social involvement
programme of Capgemini Polska and MOFFIN
Menedżerowie Jutra foundation, which aims
to support the employment of people with disabilities.

Świąteczny kiermasz – w dniach 13-15 grudnia
2016 roku w biurach Capgemini w Krakowie
odbył się wyjątkowy świąteczny kiermasz.
Zysk ze sprzedaży upominków zasilił konta
trzech organizacji społecznych, dzięki czemu
ich podopieczni będą mogli m.in. wziąć udział
w zielonej szkole i mieć więcej godzin rehabilitacji.
Christmas Fair – on 13–15 December 2016 in the offices of Capgemini in Krakow
a unique Christmas fair took place. The profit from the sale of gift items has been credited
to the accounts of three social organizations, so that their wards will be able to, among
others, take part in a green school and have more hours of rehabilitation.
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Opracowanie raportu z realizacji V edycji
programu grantowego Capgemini
„Inwestujemy w dobre pomysły”
Development of the report from the 5th edition
of the Capgemini Grant Programme
“We invest in good ideas”.
Elżbieta Siniawska, Karolina Długosz – Capgemini Sp. z o.o.
Renata Aderek-Zielińska – Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.
Redakcja i korekta / Editing and proofreading:
Dominik Wódz

Chcesz podzielić się opinią
na temat raportu?

Fotografie / Photographs:
Piotr Mielnicki (s. 13), Andrzej Banaś (s. 21),
Michał Łepecki (s. 24, 26, 32), Jakub Porzycki (s. 30)

Napisz na
grants.pl@capgemini.com

Projekt graficzny i skład / Graphic design and DTP:
Konrad Grajner

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań
Capgemini na rzecz społeczności
lokalnych i środowiska?
Would you like to find out more about
Capgemini actions for local communities
and the environment?

Skontaktuj się z / Please contact:
Karolina Długosz
corporate responsibility & sustainability manager
karolina.a.dlugosz@capgemini.com
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Would you like to share your
opinion about the report?
Write to
grants.pl@capgemini.com
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O firmie Capgemini
Z zespołem ponad 190 tysięcy osób w ponad 40 krajach Capgemini
obchodzi w roku 2017 swoje 50-lecie. Globalny lider w dostarczaniu
usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych odnotował
w 2016 roku globalny przychód w wysokości 12,5 mld euro. Wspólnie
z klientami Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe,
technologiczne i cyfrowe, które pasują do ich potrzeb i umożliwiają im
osiąganie innowacyjności i konkurencyjności. Głęboko wielokulturowa
organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative Business
ExperienceTM , a także własny globalny model dostarczania usług – Rightshore®.

About Capgemini
With more than 180,000 people in over 40 countries, Capgemini is
one of the world's foremost providers of consulting, technology and
outsourcing services. The Group reported 2015 global revenues of EUR
11.9 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers
business, technology and digital solutions that fit their needs, enabling
them to achieve innovation and competitiveness. A deeply multicultural
organization, Capgemini has developed its own way of working, the
Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®,
its worldwide delivery model.

Więcej informacji: www.capgemini.com
Learn more about us at www.capgemini.com.

Rightshore® jest znakiem towarowym należącym do Capgemini. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini
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