Informacja prasowa
Pierwsza polska edycja międzynarodowego programu wolontariatu
ArcelorMittal zakończona
Dąbrowa Górnicza, 30 czerwca 2014 r.
Grupa 10 pracowników ArcelorMittal z całego świata w tym Senegalu, Maroka, Argentyny,
Brazylii, Kanady przyjechała do Świętochłowic, aby zapoznać podopiecznych placówek
wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Heiloo z kulturą i tradycjami
swoich krajów. Owocem tygodniowego programu są nie tylko nawiązane przyjaźnie, ale także
biblioteczki w trzech świetlicach, które wybudowali i wyposażyli wolontariusze.
Zakończyła się pierwsza polska edycja międzynarodowego programu wolontariatu organizowanego
przez Fundację ArcelorMittal. Przez cały tydzień wolontariusze z 9 krajów prezentowali elementy
swoich kultur, w tym język, taniec, kuchnię, zwyczaje. Phil Read, jeden z uczestników programu,
wolontariusz ArcelorMittal z Kanady nie miał wątpliwości co chce zrobić ze swoim urlopem:

-

Przyjechałem do Polski, by pomagać. Kocham dzieci i uwielbiam z nimi pracować. Dzieci to przecież
nasza przyszłość. Fundacja ArcelorMittal dała mi możliwość przyjazdu tutaj, z której skorzystałem.

Wolontariusze mieli okazję poznać Polskę, zwiedzić Kraków, ale przede wszystkim spędzić czas z
grupą około 50 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
borykających się z różnymi problemami. Aneta Mstowska-Tkacz, kierowniczka placówek wsparcia
dziennego podkreślała: - Program był dla naszych dzieci wspaniałą przygodą, która otworzyła je na
innych ludzi i kultury.

Wolontariusze i dzieci wspólnie zbudowali biblioteczki w trzech placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Heiloo. W biblioteczkach, gdzie szczególnie dużo czasu
dzieci będą spędzać w czasie wakacji, pojawiły się także materiały edukacyjne, które pomogą im w
dalszym zgłębianiu odmiennych kultur czy nauce geografii, a także sprzęt multimedialny, w tym
projektory, nagłośnienie, aparaty fotograficzne. Programem zainteresował się także prezydent
Świętochłowic, Dawid Kostempski, który odwiedził wolontariuszy i dzieci.

Karolina Muza, Szef Zespołu Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland podkreślała: - Podczas
prezentacji każdego z krajów staraliśmy się przekazać dzieciom, że świat stoi przed nimi otworem.
Jeśli tylko będą uczyć się języka, to nie ma barier - mogą pojechać wszędzie i zobaczyć wszystko.

Naszych pracowników zaś staramy się przekonać do idei wolontariatu i równocześnie przekazać im,
że niewielu może zrobić bardzo wiele.

Program Solidarity Holidays, który realizowany jest od 2010 roku, cieszy się coraz większym
zainteresowaniem pracowników ArcelorMittal. Pracownicy grupy mogą dobrowolnie przeznaczyć
tydzień swojego urlopu na bezpłatny udział w wybranym przez siebie projekcie wolontariatu. Tylko w
tym roku napłynęło 800 aplikacji z całej grupy, w tym ponad 40 z Polski. Każdemu zakwalifikowanemu
do programu wolontariuszowi Fundacja ArcelorMittal zapewnia przelot, zakwaterowanie i wyżywienie.
Wcześniej, wolontariusze ArcelorMittal realizowali projekty w Bośni, Brazylii i Afryce Południowej.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu,
Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym
producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi –
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 5 mld zł w technologie, które
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne,
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich.
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy
się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych,
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki
którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

