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GKS "Bełchatów" SSA w ramach swej codziennej działalności stawia mocno na realizację
założeń polityki Corporate Social Responsability (CSR - polityki odpowiedzialności społecznej),
polegającej na prowadzeniu określonych czynności mających na celu dobro ogólne
społeczności miasta i rejonu. W ramach tej polityki, m.in. poprzez szkolenie grup dziecięcych i
młodzieżowych, klub stawia sobie za główny cel promowanie szeroko rozumianej kultury
fizycznej, sportowego stylu życia i wdrażania pozytywnego modelu wartości. Poprzez tą politykę
klub buduje również więzi społeczne, które są istotne nie tylko dla grupy kibiców, ale również
dla całej miejscowej społeczności.
Szkolenie już od piątego roku życia, odpowiednio wyselekcjonowana kadra szkoleniowa oraz
bogata infrastruktura - takie warunki zapewnia GKS "Bełchatów" SSA młodym adeptom piłki
nożnej. W obecnym sezonie z możliwości sportowego rozwoju korzysta blisko pół tysiąca dzieci
z powiatu bełchatowskiego. W latach "wyżowych" w organizowanych przez górniczy klub
zajęciach piłkarskich brało udział ponad 800 chłopców z regionu!
W ramach swej społecznej misji GKS "Bełchatów" SSA bierze takze udział w wielu
przedsięwzięciach mających na celu wsparcie osób potrzebujących.
KOSZULKA DLA MATEUSZA 2009-10-22
Tym razem klub przesłał koszulkę meczową z podpisami zawodników PGE GKS Bełchatów do
Wrocławia do rodziców 5-letniego Mateuszka cierpiącego na porażenie mózgowe.
I TY MOŻESZ POMÓC!
Nasza koszulka zostanie przekazana na charytatywną aukcję prowadzoną przez serwis Allegro
a cały dochód z jej sprzedaży zasili konto Mateusza w Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Słoneczko". Pozyskane w ten sposób środki pomogą zakupić
specjalistyczny wózek firmy OTTO BOCK typu Kimba Springs, na zakup którego potrzebna jest
jeszcze kwota ok. 8.000 zł.

KOSZULKI KU POMOCY 2009-10-21
Oryginalne zielone trykoty PGE GKS Bełchatów wysłano do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie
21 listopada odbędzie się kolejny charytatywny koncert, podczas którego odbędą się licytacje z
przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla najuboższych rodzin z Gorzowa.
Organizatorzy koncertu to grupa, która przez pięć lat działalności zorganizowała koncerty, w
których wzięli udział m.in. Kate Ryan, Czerwone Gitary, Alicja Janosz czy Mieczysław
Hryniewicz, kwesty i różne aukcje. Ta działalność pozwoliła na sfinansowanie m.in.

1/5

Inicjatywy: csr

Środa, 03 listopad 2010 15:56

specjalistycznej operacji okulistycznej chorej na porażenie mózgowe Małgosi Jagła, kolonii
letnich dla najbiedniejszych dzieci z Wielisławic, paczek świątecznych dla dzieci z gorzowskiego
Domu Dziecka i innych.
Druga koszulka powędrowała do Gubina na aukcję dla Madzi cierpiącej na mózgowe porażenie
dziecięce i wodogłowie pokrwotoczne. Mała wymaga stałej,fachowej i oczywiście drogiej
rehabilitacji. Magda nie chodzi samodzielnie i nie mówi, porozumiewa się za pomocą gestów.
Mimo wszystko jest pełna energii i radości, jest bardzo wrażliwą dziewczynką. Chciałaby
tańczyć, śpiewać i bawić się jak inne dzieci.
Środki uzyskane z aukcji są gromadzone na koncie Fundacji "Zdążyć z Pomocą" i w całości
przeznaczone na rehabilitację Madzi.
KKN DZIĘKUJE 2009-10-19
Podczas piątkowego meczu przy Sportowej piłkarskie zmagania obserwowała 20-osobowa
grupa sympatyków piłki zrzeszona przy Klubie Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław.
Wyjazd do Bełchatowa był kolejnym etapem projektu pt. „Przełamywanie barier po wrocławsku”,
w ramach którego osoby niepełnosprawne aktywizowane są poprzez uczestnictwo w imprezach
sportowych.
Goście z Wrocławia zajęli miejsca na specjalnej trybunie dla osób niepełnosprawnych,
usytuowanej przed stadionowym telebimem. W pełni zadaszony sektor zapewnia komfortową
obserwację piłkarskich zmagań, posiada sieć odpowiednich podjazdów oraz toalety.
Poniżej prezentujemy treść podziękowań szefa KKN dla organizatora meczu.
"Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław oraz
Dolnośląskiego Instytutu Doradczego serdecznie dziękujemy za umożliwienie naszym
niepełnosprawnym kibicom meczu PGE GKS Bełchatów – Śląsk Wrocław. Jesteśmy pod
wrażeniem Państwa profesjonalizmu, dzięki któremu organizacja wyjazdu na to spotkanie
odbyła się bez żadnych trudności i problemów. Wszyscy uczestnicy wyprawy do Bełchatowa
zwrócili uwagę na odpowiednio przygotowany sektor, którego mogą zazdrościć Wam wszystkie
piłkarskie kluby w Polsce. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność oglądania meczu w tak
komfortowych warunkach. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji, by gościć na
Waszym stadionie, który z całą pewnością można nazwać „bez barier”. Jesteśmy przekonani,
że nasza obecność na piątkowym meczu sprawiła satysfakcję i radość również Państwu.
Dziękujemy!!!"
Paweł Parus
Klub Kibiców Niepełnosprawnych
WKS Śląsk Wrocław
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PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE 2009-10-06
Poniżej prezentujemy podziękowanie Natalki i Klaudii Niemczyk skierowane do kibiców i
zawodników PGE GKS Bełchatów za wsparcie zarówno podczas ostatniej kwesty, jak i podczas
licytacji. Naszym małym przyjaciółkom życzymy coraz lepszych dni w ich dalszym życiu! Z
całego serca chcielibyśmy podziękować piłkarzowi PGE GKS Bełchatów – Grzegorzowi
Fonfarze, który zaangażował się w pomoc chorym dziewczynkom. Popularny "Fonfi" najpierw
przekazał na aukcję swoją koszulkę z autografami zawodników i piłkę oraz pozyskał od
bełchatowskiego klubu inne gadżety na ten cel, a następnie pomógł nam rodzicom Natalki i
Klaudusi zorganizować akcję zbiórki do puszek kwestarskich, podczas sobotniego meczu z
Koroną, by na koniec zwerbować swoich kolegów z drużyny, aby wsparli akcję i wrzucili
pieniądze do puszki!
Pomoc Grzegorza jest nieoceniona i zwykłe słowo dziękuję, na pewno tu nie wystarczy, by
wyrazić wdzięczność za okazaną bezinteresowną pomoc. Podziękowania chcieliśmy skierować
również w stronę pani Ani Więcewicz, która poświęciła wiele swojego czasu by pomóc
zorganizować zbiórkę pieniążków, aby wszystko przebiegło sprawnie i całkowicie zgodnie z
prawem. Na koniec podziękowania dla całego klubu PGE GKS Bełchatów w tym zarządu i
prezesa, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie zbiórki do puszek kwestarskich podczas
meczu, sztabu szkoleniowego, piłkarzy i innych osób związanych z klubem oraz kibiców, którzy
wrzucając pieniądze do puszki przyczynili się do możliwości leczenia i rehabilitacji Natalki.
Podczas sobotniej zbiórki na meczu PGE GKS Bełchatów z Korona Kielce, udało się zebrać
3300,64 zł, z czego przed meczem w szatni piłkarze wrzucili do puszki 2555,00. Cieszymy, że
na naszej drodze spotkaliśmy tak wspaniałych ludzi, którym nie jest obojętny los chorych dzieci
i którzy wspomogli nas w walce z nierównym dla nas przeciwnikiem jakim jest choroba naszej
Natalki .
Oczywiście akcja odbyła się pod patronatem i na podstawie zezwolenia Fundacji Dzieciom
Zdążyć z Pomocą, której dziewczynki są podopiecznymi.
Natalia i Klaudia Niemczyk wraz z rodzicami
KARTKA OD KUBY 2009-10-01
Do siedziby bełchatowskiego klubu dotarła dziś sympatyczna kartka z podziękowaniami od
4-letniego Kubusia Potkańskiego. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu GKS przesłał rodzicom
Kuby koszulkę meczową z autografami zawodników górniczej drużyny w celu przekazania jej
na internetową aukcję. Mamy nadzieję, że pieniążki uzyskane z licytacji choć trochę pomogą
małemu gorzowianinowi w walce z chorobą.
Jakub urodził się 3 marca 2005 r. z ciężką wadą wrodzoną serca - HLHS - niedorozwojem lewej
komory (oznacza to, że żyje tylko z jedna komorą serca). Przeszedł trzy operacje na otwartym
sercu - pierwszą w siódmej dobie życia, drugą w wieku dziewięciu a trzecią w Klinice w
Monachium w wieku 2 lat i ośmiu miesięcy. W wyniku komplikacji po operacji doszło u Kubusia
do niedotlenienia. Od tego czasu Kuba cierpi na dziecięce porażenie mózgowe połowiczne
lewej strony (sam nie siedzi, nie chodzi, nie stoi). Mały potrzebuje intensywnej rehabilitacji
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zarówno w domu jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych, które są bardzo drogie i
przekraczają możliwości finansowe rodziców. Kuba jest pod stałą opieką kardiologa w
Krakowie, psychologa, logopedy i pedagoga.
POMÓŻ PRZEZ LICYTACJĘ! 2009-09-16
W lipcu 2009 r. GKS "Bełchatów" SSA upoważnił Stowarzyszenie EGO do wykorzystania herbu
Klubu w celu wykonania 10 sztuk tkanych dywaników. Stowarzyszenie to realizuje projekt pod
nazwą AKTYWNI ZAWODOWO. Ideą akcji jest wsparcie finansowe oraz przygotowanie grupy
osób z niepełnosprawnością ruchową i umysłową do podjęcia różnego rodzaju działań
wykorzystujących ich zdolności i umiejętności. Działania te mają na celu rozwinięcie i
przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej tych osób poprzez wykonywanie przez nich
różnego rodzaju gadżetów związanych z klubami sportowymi. Pamiątki te można potem
zakupić w czasie trwania aukcji, której celem jest zebranie funduszu dla potrzeb Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
Każdy z dywaników z utkanym dłutem tkackim herbem GKS Bełchatów posiada certyfikat
autentyczności.
Dwa spośród nich znajdują się już na aukcji. Licytować można również koszulkę Mateusza
Cetnarskiego oraz Dariusza Pietrasiaka z autografami pozostałych piłkarzy PGE GKS.
Serdecznie zapraszamy!
POMÓŻMY NATALCE! 2009-09-14
GKS „Bełchatów” SSA jak zawsze odpowiada na apel potrzebujących. Tym razem na prośbę
Grzegorza Fonfary, Spółka dołączyła się do aukcji na rzecz Natalii i Klaudii Niemczyk.
Popularny „Fonfi” przekazał do zlicytowania swoją oryginalną koszulkę meczową oraz piłkę z
autografami pozostałych zawodników PGE GKS a klub dołączył kilka gadżetów, min. szalik i
oficjalny proporzec na sezon 2009/10.
Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację bliźniaczek, które we
wrześniu kończą 7 lat. Ich dzieciństwo to ciągła walka - najpierw o życie, a teraz o poprawę
stanu zdrowia.
Natalka choruje na mózgowe porażenie dziecięce, zespół von Wiellebranda i autyzm. Ponadto
ostatnio stwierdzono u niej lekki niedowład lewej strony i przykurcz ścięgien. Terapia
dziewczynki jest bardzo kosztowna, ale pozwala mieć nadzieje, że w przyszłości będzie
samodzielnie żyć wśród innych ludzi.
Klaudia leczona jest na zaburzenia rytmu serca i obniżone napięcie mięśniowe oraz ma
podejrzenie epilepsji. Niestety, koszty rehabilitacji dziewczynek przekraczają możliwości
finansowe ich rodziców.
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Biorąc udział w aukcji, pomagasz bliźniaczkom powrócić do zdrowia. Liczy się każda, nawet
najdrobniejsza suma. Terapia Natalki nie może być przerwana, gdyż grozi to zatrzymaniem jej
rozwoju i cofnięciem się tego, co do tej pory udało się jej już osiągnąć.
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