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W tym roku pandemia w dużym stopniu wpłynęła  
na nasze działania. Jak zawsze bezpieczeństwo naszych 
pracowników i wsparcie pozostają najważniejsze,  
zwłaszcza w tych niepewnych czasach.

Przepełnia mnie wdzięczność i duma na widok Waszego 
poświęcenia, kiedy – pomimo wszystkich trudności – 
nieustannie służycie swoim czasem, wysiłkiem, energią 
i wiedzą, by w sposób znaczący i trwały oddziaływać 
na lokalne społeczności.

Jako firma zawsze stawialiśmy nacisk na uczestnictwo 
w projektach, które pomagają budować zrównoważoną 
przyszłość w społecznościach na całym świecie, w których 
mamy zaszczyt działać. Z przyjemnością informuję,  
że rok 2020 nie był tu wyjątkiem. Nasze wartości: lojalność, 
uczciwość i szacunek widać gołym okiem w całej firmie  
oraz we wszystkich historiach tutaj opowiedzianych.  
To te historie sprawiają, że jesteśmy dumnymi członkami 
rozległej rodziny Smurfit Kappa; nagrodą jest sama praca  
i to, jak wiele potrafi ona zmienić.

Niniejsza broszura przedstawia wybrane inicjatywy 
wprowadzone we wszystkich naszych zakładach w obu 
Amerykach i w Europie. To wizytówka wsparcia, jakiego 
udzielamy lokalnym społecznościom. Inspirują i edukują 
młodsze pokolenia poprzez kreatywność i zabawę; 
nieustannie odpłacają się naszym wspólnotom  
poprzez sport i wolontariat oraz pokazują, jak chronimy  
naszą planetę i szanujemy środowisko.

Korzystając z okazji chciałbym szczerze podziękować 
każdemu z Was za okazane poświęcenie, zaangażowanie  
i entuzjazm przy wspieraniu lokalnych społeczności.

Deklaracja
Wiele działań opisanych w tym dokumencie 
przeprowadzono przed epidemią koronawirusa, 
kiedy nie było jeszcze zalecenia noszenia  
masek ani zachowania odległości.
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Nasze społeczności 
zyskują wiarę  
we własne siły
W Smurfit Kappa głęboko  
angażujemy się we wspieranie 
lokalnych społeczności  w 35 krajach, 
w których działamy. W całej firmie 
pomyślność pracowników jest naszym 
priorytetem. Z dumą inwestujemy  
w nasze społeczności i odpłacamy się 
im służąc naszym czasem, wysiłkiem 
i wiedzą oraz poprzez finansowanie 
projektów i innego rodzaju darowizny.

Aktywność na rzecz 
naszych społeczności
Wspieranie lokalnych społeczności 
nam nie wystarcza – chcemy być  
ich aktywnymi członkami.  
Jesteśmy dumni z działań i wkładu, 
jaki na poziomie lokalnym wnoszą 
nasze zespoły, wspierając liczne 
wspaniałe inicjatywy. W minionym roku 
pokazaliśmy się jako firma energiczna, 
zaangażowana i promująca sport.

Nasze inicjatywy obejmują wszystkie 
aspekty naszego zaangażowania  
w życie społeczności na całym świecie. 
Podzieliliśmy je na pięć kategorii.

Z myślą  
o przyszłości
W ramach naszego zaangażowania  
w zrównoważony rozwój 
zobowiązaliśmy się wspierać przyszłe 
pokolenia poprzez edukację, zabawę  
oraz inspirację. W tym roku nasi 
pracownicy przeprowadzili szereg 
działań ucząc, inspirując  
i uświadamiając młodsze pokolenia.

Radość  
tworzenia
Innowacyjność, zabawa i kreatywność 
nieustannie przyświecają tworzeniu 
produktów z tektury falistej.  
Nasze zespoły wykazały się 
pomysłowością, podchodząc  
do tektury w sposób nowy,  
zabawny, praktyczny i innowacyjny, 
wspierając przy tym lokalne 
społeczności.

Chronimy  
planetę
W Smurfit Kappa zrównoważony 
rozwój widać na każdym kroku. 
Jesteśmy głęboko zaangażowani 
w ochronę planety i uważamy, 
że należy czynić wszystko w tym 
kierunku. Robimy to poprzez nasze 
produkty i działania; ponadto nasze 
zespoły angażują się na poziomie 
lokalnym. Nasze działania obejmują 
zarządzanie odpadami, recykling, 
wspieranie i ochronę lokalnych 
ekosystemów.
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Nasze społeczności  
zyskują wiarę we własne siły

„Zyskaliśmy wsparcie zarządu  
i każdej osoby, która jako rodzina 
zjednoczyła się dla naszej 
społeczności. To dla nas ważne”.

— Rocio Realpe, Smurfit Kappa Kolumbia

Reagujemy  
na potrzeby sąsiadów  
w Kolumbii

W kolumbijskich miastach ubogie rodziny 
wywieszają na drzwiach i oknach czerwone 
chusteczki na znak, że pilnie potrzebują 
żywności. Codziennie, w drodze do firmy 
i z powrotem, pracownicy Smurfit Kappa 
w Kolumbii widzą domy z wywieszonymi 
chusteczkami. Aby wykazać się sąsiedzkim 
współczuciem, nasi pracownicy przygotowali 
szereg paczek z żywnością i pieniędzmi.

Powyżej i po lewej: pracownicy 
Smurfit Kappa przekazują 
żywność w Kolumbii.
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Park dla Wszystkich we Włoszech
Latem, z pomocą Fundacji Smurfit 
Kappa, włoski oddział Smurfit Kappa 
otworzył wyjątkowy park, który 
nazwano „Il Parco di Tutti” – Park  
dla Wszystkich. Obecnie miejscowe 
dzieci i rodziny mogą bezpiecznie 
spędzać czas wolny.

Ochrona przed koronawirusem  
na Dominikanie 
Mimo ulewy i kiepskiej pogody, 
pracownicy Smurfit Kappa  
na Dominikanie zapewnili bezpieczne 
dostawy produktów higieny osobistej 
do Fundacji Abriendo Camino.  
Podczas pandemii koronawirusa  
w te niezbędne produkty zaopatrzono 
350 rodzin, które w przeciwnym razie 
byłyby poważnie zagrożone wirusem.

Powyżej: Otwarcie II Parco di Tutii  
latem 2020 roku we Włoszech  
przy wsparciu Fundacji Smurfit Kappa.

Powyżej: Zespół Smurfit Kappa  
na Dominikanie zapewnia dostawy 
produktów higieny osobistej 
Fundacji Abriendo Camino. 

Partycypacja  
to główny cel parku, 
który ma służyć 
wszystkim, również 
niepełnosprawnym 
dzieciom.
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Odwiedzamy osoby starsze  
w Meksyku
Wspaniałomyślny zespół działu kadr 
Smurfit Kappa w Tijuanie spędził 
czas z osobami starszymi z ośrodka 
Agtagama w Tijuanie. Pensjonariusze 
ucieszyli się na widok nowych twarzy, 
przygotowanych prezentów i z kontaktu 
z osobami spoza domu opieki. Takie 
odwiedziny dają jego mieszkańcom 
radość i nowe chęci do życia. 

Argentyna: więcej niż sąsiedzi
Zespół SK w Bernal od lat wspiera 
swoich sąsiadów, Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, 
kupując ich wypieki na przerwy  
kawowe, imprezy firmowe  
oraz na świąteczne prezenty. 
Stowarzyszenie pomaga  
w integrowaniu młodych ludzi 
 ze społecznością poprzez kursy  
obsługi komputera, sitodruku, 
gotowania i kółko teatralne.

Wyczekiwane darowizny w Szwecji
Smurfit Kappa Szwecja podarował  
aż 10 tys. ochronnych maseczek  
z myślą o pracownikach służby  
zdrowia i opieki geriatrycznej w Piteå, 
by chronić pracowników i pacjentów 
w dobie pandemii. W obliczu braku 
środków ochrony osobistej w Piteå, 
darowizna została bardzo doceniona.

Po lewej: dzięki ciężkiej 
pracy zespołu Smurfit 
Kappa Szwecja, pracownicy 
służby zdrowia otrzymali 
maseczki ochronne.

Powyżej: zespół Smurfit 
Kappa Tijuana poświęcił czas 
na  odwiedziny osób starszych 
w ośrodku Agtagama.

„Stokrotne dzięki!
Wspaniale jest otrzymać 
taką darowiznę w czasach, 
gdy cała społeczność 
działa pod presją”.

— Helena Stenberg, wójt gminy Piteå
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Aktywność na rzecz  
naszych społeczności

Amerykańska organizacja  
Heart Walk stworzyła pracownikom 
Smurfit Kappa w Fort Worth 
wspaniałą okazję do zebrania się  
z rodzinami, by dowiedzieć się 
w formie zabawy, o znaczeniu 
zdrowego układu krążenia.

W USA uczą się, 
jak dbać o serce.

W tym dniu Smurfit Kappa ufundowało  
„Faces Of Heart Memorial Wall” – rodziny  
i znajomi mogli upamiętnić ukochane osoby, 
pisząc wiadomości i przemyślenia  
i umieszczając je na ścianie pamięci.

Angażując się w „Kid’s Heart Challenge”,  
dzieci naszych pracowników dowiedziały się też 
o zaletach płynących ze zdrowego trybu życia.

Powyżej: pracownicy Smurfit  
Kappa z rodzinami zebrali się  
za sprawą Heart Walk 
w Fort Worth.
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Powyżej i po prawej: Zespół 
Smurfit Kappa Rosja popisujący 
się grą w siatkówkę. 

Fundusze na operacje twarzy w Rosji 
Zespół Smurfit Kappa Rosja,  
wspólnie z doświadczonymi graczami  
w siatkówkę plażową, zorganizował 
charytatywny turniej z myślą o zebraniu 
funduszy na rzecz dzieci cierpiących  
na różne deformacje twarzy.

Pieniądze za kilometr w Austrii
Zespół zagorzałych sportowców 
ze Smurfit Kappa w Nettingsdorf 
wziął udział w wyjątkowym biegu 
dobroczynnym dla lokalnej fundacji  
na rzecz dzieci z rakiem. Smurfit Kappa 
Nettingsdorf przeznaczył kwotę  
za każdy kilometr, który zespół 
przebiegł. Ostatecznie udało mu się 
pokonać 151 kilometrów!

Powyżej: Grupa pracowników  
Smurfit Kappa wzięła udział w biegu 
na rzecz lokalnej fundacji dla dzieci 
z nowotworami w Nettingsdorf.

Dzięki turniejowi zebrano  
równowartość niemal  
4 tys. euro. Kwota pokryje 
koszt operacji twarzy  
dwójki małych dzieci.
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Wspieramy Special Hands 
Activity Group w Irlandii
Kiedy, z powodu pandemii, Special 
Hands Activity Group musiała 
zrezygnować z akcji charytatywnej, 
Smurfit Kappa News Press w Irlandii 
musiał znaleźć inny sposób na zbiórkę 
pieniędzy. Wymyślili stacjonarne 
zawody kolarskie oraz osobiste 
wyzwania sportowe. W ten sposób 
uczestnicy mogli wyznaczyć sobie 
wyzwanie w dowolnie wybranym 
miejscu, jednocześnie zbierając środki 
na szlachetny cel – wspieranie dzieci 
i młodych ludzi specjalnej troski.

Nieograniczone możliwości 
z Unlimited Wheels w Hiszpanii 
Zawsze chętny do angażowania osób 
niepełnosprawnych w sport, zespół 
Smurfit Kappa Walencja zebrał się,  
by kibicować podczas Il Grand Prix 
Pucharu Hiszpanii w para-kolarstwie. 
Inicjatywa ta ma na celu zwiększyć 
świadomość istnienia tej dyscypliny 
oraz wspaniałych szans uprawiania 
sportu przez osoby niepełnosprawne.

Kolarze zmieniają życie w Polsce
Pracownicy Smurfit Kappa Polska 
skrzyknęli się, żeby wziąć udział 
w wyścigu kolarskim i zebrać  
pieniądze dla dziewczynki z Białołęki, 
która oprócz skoliozy ma wiele  
chorób towarzyszących. Wyścig 
zorganizowano w celu zebrania  
funduszy na dalsze leczenie u różnych 
lekarzy specjalistów. Wyścig kolarski 
pomógł również w promowaniu  
Białołęki jako bezpiecznego miejsca  
na wycieczki rowerowe.

Nowy park dla dzieci w Niemczech 
Smurfit Kappa Heppenheim dostrzegło 
potrzebę zorganizowania miejsca,  
gdzie dzieci z okolicy mogłyby się 
bezpiecznie bawić. Pracownicy 
doprowadzili do wybudowania nowego 
placu zabaw.

Powyżej: Zespół Smurfit Kappa  
Walencja wsparł II Grand Prix  
Pucharu Hiszpanii  w para-kolarstwie.

Po prawej: Zespół Smurfit Kappa  
zbierał fundusze  wspólnie  
ze Special Hands Activity Group w Irlandii.

Powyżej po prawej: Pracownicy  
Smurfit Kappa Heppenheim doprowadzili  
do wybudowania nowego placu zabaw  
w Niemczech.

Powyżej: Zespół Smurfit Kappa Polska 
wziął udział w wyścigu kolarskim, by zebrać 
fundusze na leczenie dziewczynki.

Nowe, bezpieczne 
miejsce zabawy 
nazwano  
„Z głębi serca”.
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Z myślą 
o przyszłości

Inspirujące 
warsztaty robotyki 
we Włoszech

We Włoszech nie muszą się martwić 
o mechanikę po tym, jak Smurfit 
Kappa Vitop zorganizował warsztaty  
robotyki dla dzieci w Allessandrii.

Innowacyjne warsztaty stworzyły 
doskonałą okazję do otwarcia drzwi 
do fabryki Bag-in-Box dla miejscowych 
dzieci i ich rodzin, podzielenia się 
wartościami Smurfit Kappa  
i zainspirowania młodego pokolenia, 
pokazując nowe sposoby tworzenia  
gier robotów.

Powyżej i na lewo: Zespół 
Smurfit Kappa Vitop  
w Allesandrii zorganizował 
ciekawe warsztaty dla 
miejscowych dzieci.
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Nowa, specjalistyczna klasa  
w Czechach 
Nowa klasa dla autystycznych dzieci 
w Ołomuńcu otwiera przyszłość wielu 
rodzinom. Odpowiadając na prośbę  
o finansowanie, zespół Smurfit Kappa 
Ołomuniec zakasał rękawy i z pomocą 
Fundacji Smurfit Kappa wyposażył 
bibliotekę i zakupił specjalistyczny 
sprzęt. Dzięki temu powstała nowa 
klasa, w której dzieci uczą się za pomocą 
Stosowanej Analizy Behawioralnej (ABA) 
– metody bardzo dobrze sprawdzającej 
się u dzieci autystycznych.

Rośnie La Escuelita w El Salvador
Od kilku lat zespół Smurfit Kappa  
El Salvador dumnie wspiera edukację  
w swoich społecznościach.  
La Escuelita, czyli „Szkoła”, powstała 
przy pomocy Smurfit Kappa. W tym 
roku osiągnięto kolejny ważny etap – 
nowa sala lekcyjna pozwoliła szkole 
przyjąć uczniów pierwszej klasy liceum. 
Dzięki tej wspaniałej zmianie liczba 
dzieci uczęszczających do szkoły 
wzrosła o 20%.

Zabawki dla wszystkich w Meksyku 
Smurfit Kappa Packaging Solutions 
Juarez sprawił wielu dzieciom radość 
dzięki hojnej darowiźnie. Zespół zebrał 
zabawki, które lokalna straż pożarna 
przekazała dzieciom z ubogich rodzin.

Po prawej: Zespół Smurfit Kappa  
El Salvador wspiera budowę dodatkowych 
klas dla miejscowych dzieci.

Poniżej: Zespół Smurfit Kappa 
PS Juarez przekazał zabawki 
miejscowym ubogim rodzinom.

Powyżej: Z pomocą Fundacji Smurfit 
Kappa, nowa biblioteka i specjalistyczny 
sprzęt zostały udostępnione dzieciom 
z autyzmem w Ołomuńcu.

„Mój syn rozumie 
teraz dwuczłonowe 
polecenia: podlej 
lawendę, nałóż 
koszulę; może nawet 
iść do sklepu kupić  
10 rzeczy z listy.  
W styczniu 2020 
roku by to było 
niemożliwe.”.

— pan Nábělek, pomysłodawca zajęć ABA
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Las Wolności w Holandii
Smurfit Kappa Roermond nadał 
artystycznego sznytu uroczystościom 
upamiętniającym wyzwolenie 
Roermond po IIWŚ. Uczniów szkół 
podstawowych poproszono  
o udekorowanie falistych drzew 
rysunkami i wiadomościami 
dotyczącymi wolności.  
W ten sposób wyrósł piękny  
„las wolności”.

Wsparcie dla młodych ludzi  
na Łotwie z TUVU
Dzięki wsparciu Smurfit Kappa Łotwa, 
TUVU otworzyło nową świetlicę 
terapeutyczną. TUVU to organizacja 
zapobiegająca społecznemu 
wykluczeniu na Łotwie. Dzięki  
świetlicy młodzi ludzie mają gdzie  
dzielić się swoimi przemyśleniami  
i doświadczeniami, można im pomóc  
w pracy nad umiejętnościami 
społecznymi i podtrzymać chęć 
lepszego życia.

Niewidomy olimpijski surfer,  
Aitor Francjascena, inspiruje 
hiszpańskich studentów
Włączanie do społeczeństwa  
i różnorodność leżały u podstaw serii 
wykładów niewidomego olimpijskiego 
surfera Aitora Francjascena, 
zorganizowanych przez Smurfit Kappa 
Nervión. Inspirujące przemówienia 
skupiały się na tym, jak ważna jest 
normalizacja niepełnosprawności,  
by zapewnić równość dla wszystkich  
w pracy i w szkole. 

Po lewej: Pracownicy Smurfit Kappa 
Nervión wsparli świetny wykład Aitor 
Francjascena dla miejscowych.

Powyżej: Z pomocą Smurfit Kappa 
Łotwa i TUVU otworzyły nową 
świetlicę terapeutyczną.

Studenci wyszli ze Smurfit 
Kappa z nową świadomością, 
doceniając pozytywny 
wpływ zatrudnienia na osoby 
niepełnosprawne.

Powyżej: Zespół Smurfit Kappa 
Roermond popisał się zdolnościami 
artystycznymi w ramach imprezy 
edukacyjnej dla miejscowych dzieci.
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Chronimy 
planetę

Kiedy pracownicy papierni  
Smurfit Kappa SSK w Birmingham 
dowiedzieli się, że brytyjska 
populacja pszczół się zmniejsza, 
postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i skontaktowali się z miejscowym 
pszczelarzem.

Pszczelarstwo  
z papiernią SSK  
w Wielkiej Brytanii

Papiernia ma teraz udziały w całości 
wytworzonego miodu, dzięki którym 
zbiera pieniądze na projekty lokalnej 
społeczności. Nowy „Pszczeli Zespół” 
odwdzięcza się nie tylko swojej 
społeczności, ale również środowisku, 
pomagając odbudować miejscową 
populację pszczół.Powyżej i po lewej: Pracownicy Smurfit Kappa 

odwdzięczają się środowisku w Birmingham.
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Nowe domy dla opuszczonych 
zwierząt w Brazylii
W tym roku Smurfit Kappa Brazylia 
postanowiło wspomóc wspaniałą 
inicjatywę Patas e Focinho –  
Łapy i Kaganiec – by pomóc 
opuszczonym zwierzętom domowym.

Projekt Turystyczny Natura 
w Kolumbii
Projekt Turystyczny Natura stanowi 
część projektu planistycznego, 
dotyczącego korytarza turystycznego 
Nima. To wspaniała inicjatywa,  
łącząca troskę o środowisko naturalne 
oraz możliwość zatrudnienia  
dla miejscowych rodzin. Pracownicy 
Smurfit Kappa Kolumbia odgrywają 
czynną rolę w edukowaniu lokalnych 
społeczności i turystów z ochrony 
ekosystemów. Jednocześnie  
dla miejscowych rodzin jest to możliwość 
zyskania dodatkowych dochodów.

Powyżej: Grupa pracowników Smurfit Kappa 
uczy mieszkańców Kolumbii, jak zyskać 
dodatkowy dochód w sposób zrównoważony.

Powyżej: Pracownicy  
Smurfit Kappa wspierają 
porzucone zwierzęta w Brazylii.

Zespół z Brazylii zauważył,  
że podczas pandemii zwiększyła 
się liczba porzuconych zwierząt 
i przekazał innowacyjne 
tekturowe domki dla psów  
i kotów oraz zapasy karmy.
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Stary ogródek w Wielkiej Brytanii 
zyskuje nowe życie 
W miejscowości West Auckland pojawił 
się piękny, nowy ogródek dzięki ciężkiej 
pracy pracowników Smurfit Kappa  
z grupy wsparcia w West Auckland. 
Grupa współpracuje ściśle  
z miejscowym klubem dla osób 
niepełnosprawnych; posprzątała  
i stworzyła bezpieczne miejsce,  
gdzie członkowie mogą uprawiać  
własne warzywa i owoce.

Recykling ze szpitalem Garrahan 
w Argentynie i fundacją California 
Children’s Hospital 
Zespół Smurfit Kappa Bernal wspiera 
program recyklingu na rzecz szpitala 
Garrahan. W ramach programu nakrętki 
do butelek, klucze i płyty CD można 
wymienić na wsparcie finansowe  
dla szpitala.

Tymczasem w ramach podobnego 
projektu zespół Smurfit Kappa Tijuana 
dwoi się i troi, zbierając plastik, puszki 
i śmieci elektroniczne, by wesprzeć 
kalifornijską fundację Children’s 
Hospital. Za każdy kilogram zebranych 
odpadów na konto szpitala wpływa 
datek. Jak dotąd pracownicy Smurfit 
Kappa Tijuana zebrali 50 dużych 
pojemników odpadów elektronicznych – 
robi wrażenie!

Edukacja środowiskowa  
w polskich przedszkolach 
Zespół Smurfit Kappa w Warszawie 
edukuje przedszkolaki z ochrony 
środowiska na przykładzie produkcji 
papieru. Te zajęcia dają dzieciom 
wspaniałą okazję do poznania w młodym 
wieku, jak cenne jest środowisko  
i jak możemy je chronić na co dzień.

Po lewej: Pracownicy  
Smurfit Kappa odwdzięczyli 
się społeczności i środowisku 
wspierając programy 
recyklingu w Bernal i Tijuanie.

Powyżej: Zespół Smurfit 
Kappa z Warszawy edukował 
miejscowe przedszkolaki  
w temacie papieru i środowiska.

Poniżej: Grupa wsparcia w Smurfit 
Kappa w West Auckland stworzyła 
przestrzeń, w której mieszkańcy 
mogą uprawiać warzywa i owoce.Uczestnicy nie tylko 

pomagają miejscowym 
szpitalom, ale 
dodatkowo chronią 
środowisko.
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Radość  
tworzenia

Podróż w kosmos 
z polskimi dziećmi

Na Dzień Dziecka pracownicy  
Smurfit Kappa w Warszawie 
ufundowali centrum medycznemu 
ARKA dużą liczbę kartonowych 
rakiet, by obudzić kreatywność  
dzieci i je rozweselić.

Takie rakiety otrzymały 
również dzieci pracowników 
Smurfit Kappa. Wspólnie  
z rodzicami ozdabiali rakiety 
rozwijając kreatywność.

Powyżej i po lewej: Zespół Smurfit Kappa 
w Warszawie przekazał tekturowe rakiety, 
które dzieci ozdobiły razem z rodzicami. 
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Tekturowy zwycięzca wyścigu  
w Irlandii Północnej
„Pink Gin” (Różowy Gin), niesamowity, 
różowy koń wyścigowy, stworzony  
z tektury falistej  przez zespół Smurfit 
Kappa w Lurgan w celu promowania 
Miesiąca Świadomości Raka Piersi  
z organizacją Action Cancer. Koń został 
dumnie wyeksponowany podczas 
dużych wyścigów, by zwrócić uwagę  
i zebrać środki na ten szlachetny cel.

Internetowa sztuka i rzemiosło  
w Kolumbii
W wolnym czasie oddział gospodarki 
leśnej Smurfit Kappa w Kolumbii 
współpracuje z kobietami ze wsi 
w celu zdobycia przez nie nowych 
umiejętności, by móc sprzedawać 
swoje wyroby, czy użyć ich we własnym 
gospodarstwie. W tym roku projekt 
dostosowano do trwającej pandemii, 
organizując kursy online.

Pomysłowe i ekologiczne  
rozwiązanie na Litwie 
Smurfit Kappa Kraje Bałtyckie budują 
reputację miejscowego mecenasa 
środowisk artystycznych i teatralnych  
na Litwie, regularnie dostarczając 
krzesła z tektury falistej  do przybytków 
sztuki. Przedstawiciele Teatru Tańca Aura 
zauważyli ekologiczne krzesła Smurfit 
Kappa podczas imprezy kulturalnej i zgłosili 
się do firmy z prośbą o przekazanie krzeseł, 
które będzie można przewozić łatwiej niż 
krzesła plastikowe, dzięki czemu będą 
mogli odgrywać przedstawienia  
w lokalnych społecznościach.

Po lewej: Dzięki pracownikom 
Smurfit Kappa w krajach bałtyckich, 
teatr Aura Dance otrzymał 
siedzenia z tektury falistej.

Powyżej: Różowy koń z tektury  
w oddziale Smurfit Kappa w Lurgan dla 
Action Cancer Northern Irlandia.

„Z przyjemnością 
pomogłem w promowaniu 
kreatywności w naszej 
firmie, jednocześnie 
zbierając fundusze na tak 
szlachetny cel”.

— Paul Friar

Powyżej: Zespół Smurfit Kappa 
Kolumbia wspiera kobiety  
na wsi w produkcji i sprzedaży 
ręcznie robionej biżuterii.

Radość tworzenia
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Nasze społeczności zyskują wiarę we własne siły

Darowizna na rzecz fundacji „Szpikowa” Konin, Polska

Darowizna na rzecz organizacji TUVU Łotwa

Darowizny na rzecz miejscowych szpitali i fundacji Kolumbia

Rozbudowa części szpitala w Coronel Suárez 
przeznaczonej dla matki z dzieckiem

Coronel Suárez, Argentyna

Plan wsparcia dla rodzin Nervión, Hiszpania

Gorące posiłki dla służb ratowniczych Warszawa, Polska

Kampania na temat tolerancji i różnorodności   Madryt, Hiszpania

Gry, zabawy i posiłki z osobami starszymi Tijuana, Meksyk

Reakcja na czerwone chusteczki Kolumbia

Pogotowie Św. Mikołaja Konin, Polska

Darowizna na rzecz Pediatrycznego Szpitala 
Onkologicznego Baja California

Tijuana & Ensenada, Meksyk

Wsparcie dla członka Fundacji Podaj Dalej Konin, Polska

Wsparcie organizacji Action Cancer  
Różowym Koniem z tektury 

Lurgan, Północna Irlandia

Wsparcie dla Feed Cork Cork, Irlandia

Wsparcie Międzynarodowego Dnia  
Osób Niepełnosprawnych

Nervión, Hiszpania

Wsparcie dla La Collina degli Elfi Cuneo, Włochy

Wsparcie dla lokalnych organizacji  
charytatywnych

Alicante, Hiszpania

Wsparcie dla miejscowych rodzin w potrzebie Cork, Irlandia

Wsparcie dla Fundacji FEPAMIC Foundation Kordoba, Hiszpania

Szlachetna Paczka Pruszków i Warszawa, Polska

Marsz na rzecz TELETON i Fundacji California’s 
Children’s Hospital 

Tijuana, Meksyk

Nasze społeczności  
zyskują wiarę we własne siły

Rozmowa z dietetyczką w Dniu Kobiet Konin, Polska

Kampania zwracająca uwagę  
na niepełnosprawność

Epernay, Francja

Kampania nt. zapobiegania rakowi piersi PS Juarez, Meksyk

Zakup zestawu lamp ultrafioletowych  
do rehabilitacji

Pruszcz Gdański, Polska

Przygotowanie planów strategicznych rozwoju 
lokalnego

Kolumbia

Darowizna na rzecz szpitala Crumlin Dublin, Irlandia

Przygotowanie parku dla wszystkich 
mieszkańców

Mantova, Włochy

Przekazanie furgonetki klubowi Garfagnana  
i Stowarzyszeniu Il Sogno

Lucca, Włochy

Darowizna na rzecz Fundacji Marie Keating Tallaght, Irlandia

Przekazanie sprzętu dla dzieci autystycznych Pruszcz Gdański, Polska

Przekazanie sprzętu centrum pomocy  
dla osób autystycznych

Pruszcz Gdański, Polska

Przekazanie darów lokalnemu hospicjum Konin, Polska

W tym roku do broszury zgłoszono ogromną liczbę historii. 
Zawarliśmy w niej tylko wybrane przykłady wspaniałych działań 
w regionach naszej działalności. Poniżej zamieszczamy  
pełną listę  licznych, inspirujących projektów.

Więcej historii dostępnych online.
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Aktywność na rzecz  
naszych społeczności

Z myślą 
o przyszłości

#GaszynChallenge Drezdenko, Polska

#GaszynChallenge Pruszcz Gdański, Polska

2020 sportowe wyzwanie dla lokalnych 
organizacji charytatywnych

Fishergate, Jupiter Rd, Diss, 
Wielka Brytania

American Heart Walk 2019 Fort Worth, SKNA

Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Rosja

Bieg charytatywny dla fundacji na rzecz dzieci  
z nowotworami

Austria

Darowizna na rzecz centrum opieki nad dziećmi  
i oddziału neonatologii szpitala w Neuburg 

Niemcy

Rodzinny rajd rowerowy – zbiórka dla Amelki Warszawa, Polska

I Niebieski Wyścig na rzecz Autyzmu Almería, Hiszpania

II Grand Prix Puchar Hiszpanii w para-kolarstwie Walencja, Hiszpania

Rajd MTB z pracownikami Centrali Beneluks Oosterhout, Holandia

Akcja charytatywna Biura Prasowego Smurfit 
Kappa na rzecz grupy Special Hands 

Meath, Irlandia

Turniej piłki nożnej i gry w bule Rethel, Francja

Sponsorowanie klubu sportowego Jaén Rugby Mengíbar, Hiszpania

Sponsorowanie klubu sportowego VATAHA Drezdenko, Polska

Spotkania z hiszpańskim para-olimpijczykiem Sangüesa, Hiszpania

Wyścigi na rzecz Czerwonego Krzyża Alcalá de Henares, Hiszpania

ANFFAS Alessandria, Włochy

Dzień Świadomości Nervión, Hiszpania

Zakup książek do szkolnej biblioteki Pruszcz Gdański, Polska

Dzieci w Need Appeal Lurgan, Północna Irlandia

Darowizna na Dzień Dziecka dla stowarzyszenia 

EFFETHA
Pruszcz Gdański, Polska

Tydzień Dziecka 2020 Alcalá de Henares, Hiszpania

Boże Narodzenie w EUNIME Tijuana, Meksyk

Wigilijna pomoc Warszawa, Polska

Współpraca dla „Escola Paideia” Canovelles, Hiszpania

Darowizna na rzecz APHE Bernal, Argentyna

Przekazanie opakowań Sunchales, Argentyna

Przekazanie pudeł na książki Pruszcz Gdański, Polska

Przekazanie gier dla Cear Navarra Navarra, Hiszpania

Edukowanie młodszych pokoleń Rosja

Skończ Liceum Argentyna

Wolność dla lasu Roermon, Holandia

Nauka w domu dla 560 młodych ludzi ze wsi Kolumbia

Przekazanie podchlorynu ratuszowi w Mengíbar Mengíbar, Hiszpania
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Z myślą o przyszłości

Międzynarodowy Dzień Kobiet Pruszków i Warszawa, Polska

Nowa klasa dla dzieci autystycznych Olomouc, Czech Republic

Szkolenie online Nervión, Hiszpania

Otwarcie placu zabaw „Od serca” Heppenheim, Niemcy

Partnerstwo z Centrum dla Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną
Centrala Grupy, Dublin

Loteria dla Casita del Niño Rincon del Sol Sunchales, Argentyna

Odbudowa przedszkola Zimrovice, Czech Republic

Warsztaty robotyki Vitop Alessandria, Włochy

Szkolenie techniczne Barbosa, Kolumbia

Projekt Fundacji Smurfit Kappa:  

Ciudad del Niño A.C.

Ciudad del Niño, Ciudad 

Juárez, Chihuahua, Meksyk

Dzień studencki w papierni Mengíbar, Hiszpania

Szkoła „La Escuelita” Ilopango, Salwador

Razem dla Dzieciństwa Bez Raka Meksyk

Zbiórka zabawek PS Juarez, Meksyk

Radość  
tworzenia

Wystawa Talentów Artystycznych Papelsa 2019 Kolumbia

Teatr Tańca Aura Kowno, Litwa

Dekoracje na „Festa Major Canovelles”  Canovelles, Hiszpania

FESTIVALETTERATURA 2020 Mantova, Włochy

Święto Niemiec i Japonii Wilno, Litwa

Sztuka i rzemiosło online Kolumbia

Sesja z popcornem Peripetinga, Brazylia

Wystrój wnętrz domu seniora w Sompolnie Konin, Polska

Rakiety z tektury Pruszków, Polska

Program sztuki That’s Life Galway, Irlandia

Żuławski Słonecznik Pruszcz Gdański, Polska
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Chronimy 
planetę

Wsparcie dla schroniska dla zwierząt Rosja

Pszczelarstwo w stylu SSK Birmingham, Wielka Brytania

Edukacja z opakowań dla dobra planety Galway, Irlandia

Szkolenie z bezpieczeństwa biologicznego  
dla społeczności online 

Valle del Cauca, Kolumbia

Grupa wsparcia 
West Auckland,  
Wielka Brytania

Lekcja ekologii dla przedszkolaków Warszawa, Polska

Dzień edukacji Kolumbia

Promocja gospodarki leśnej Valle del Cauca, Kolumbia

Globalny dzień sprzątania Meksyk

Mój przyjaciel las Kolumbia

Projekt Turystyczny Natura Kolumbia

Patas e Fochinos Bento Gonçalves, Brazylia

Recykling butelek PET, puszek i odpadów 
elektronicznych dla Fundacji California’s 
Children’s Hospital 

Tijuana, Meksyk

Program recyklingowy Bernal, Argentyna

Chronimy życie Cauca, Kolumbia

Dni nauki młodzieży Sangüesa, Hiszpania

Kampania przeciwko paleniu BiB Epernay, Francja

Pakiet związany z bezpieczeństwem 
biologicznym dla pacjentów z koronawirusem 

Kolumbia

Pojemniki na akcję „Karmimy pielęgniarki“ Olen, Belgia

Pojemniki na testy na Covid-19 Quart de Poblet, Hiszpania

Pojemniki na dary z żywnością Belgrad

Pojemniki na środki ochrony osobistej Canovelles, Hiszpania

Pojemniki na dostawy przyłbic,  
drukowanych techniką 3D 

Pruszków, Polska

Pojemniki na dostawy maseczek dla szpitali Warszawa, Polska

Przegrody kartonowe dla Klientów 
Alicante, Almería,  
Huelva i Canarias, Hiszpania

Kartonowe półki na zaopatrzenie medyczne Bogota, Kolumbia

Kawa dla personelu szpitala Pruszków, Polska

Szpital polowy dla chorych na koronawirusa Navarra, Hiszpania

Akcje dla społeczności i szpitala  
w związku z koronawirusem 

Pirapetinga, Brazylia

Akcje dla społeczności   
w związku z koronawirusem 

Pirapetinga, Brazylia

Datki w związku z koronawirusem 
Apodaca Nuevo Leon, 
Meksyk

Wsparcie 
podczas pandemii
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Wsparcie podczas pandemii

Stworzenie i przekazanie przyłbic BiB Moreno, Argentyna

Klienci przekazują dary dla Czerwonego Krzyża Beneluks, Holandia

Dostarczenie kartonów z żywnością do MOPSu Pruszków, Polska

Środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej 
dla lokalnych organizacji 

Konin, Polska

Przekazanie pojemników Kordoba, Hiszpania

Przekazanie pojemników Czerwonemu Krzyżowi Alcalá de Henares, Hiszpania

Przekazanie ekspresu do kawy dla personelu 
medycznego 

Pruszcz Gdański, Polska

Przekazanie przegród dla Klientów Maroko

Przekazanie sprzętu miejscowym strażakom Tijuana, Meksyk

Przekazanie sprzętu miejscowym strażakom Pruszcz Gdański, Polska

Przekazanie maseczek miejscowym szpitalom Rosja

Przekazanie rękawiczek szpitalom i miejscowej 
policji 

BiB, Hiszpania

Przekazanie żelu antybakteryjnego Alcalá de Henares, Hiszpania

Przekazanie żelu antybakteryjnego Alcalá de Henares, Hiszpania

Przekazanie maseczek Piteå, Szwecja

Przekazanie środków ochrony osobistej BiB, Hiszpania

Przekazanie materiałów miejscowej służbie 
zdrowia 

BiB, Hiszpania

Przekazanie sprzętu medycznego szpitalom 
publicznym  

Tijuana, Meksyk

Przekazanie środków ochrony osobistej PS Juarez, Meksyk

Przekazanie środków ochrony osobistej  
Fundacji Abriendo Camino 

Dominikana

Przekazanie środków ochrony osobistej 
miejscowemu szpitalowi 

Piteå, Szwecja

Wsparcie podczas pandemii

Przekazanie środków ochrony osobistej 
miejscowemu szpitalowi 

Papiernia, Francja

Przekazanie środków ochrony osobistej 
miejscowemu szpitalowi 

SKPS, Francja

Przekazanie sprzętu sanitarnego Barcelona, Hiszpania

Przekazanie nadwyżki maseczek Niemcy

Zaopatrzenie służby zdrowia w Alexandrii BiB Alessandria, Włochy

Darowizna dla Fundacji Astier Alcalá de Henares, Hiszpania

Darowizna dla miejscowego domu opieki BiB, Hiszpania

Darowizna dla Czerwonego Krzyża Durango, Hiszpania

Darowizna dla Fundacji Torrance Memorial Kalifornia, USA

Darowizny dla miejscowych hosteli i szpitali Brazylia

Paczki z przekąskami dla osób starszych  
i z grupy ryzyka 

Litholam, Czechy i Słowacja

Darowizna w postaci środków  
ochrony osobistej 

BiB, Hiszpania

Przekazanie filmów miejscowemu  
stowarzyszeniu 

BiB Epernay, Francja

Bank Żywności Navarry Cordovilla, Hiszpania

Dostawy żywności dla personelu szpitalnego Warszawa, Polska

Paczki z żywnością dla Czerwonego Krzyża Hiszpania

Darmowe oznakowanie związane  
z koronawirusem dla Klientów 

Irlandia, Dublin

Zbiórka pieniędzy Kanada

Środek do dezynfekcji rąk w systemie Bag-in-Box BiB, Hiszpania

Profilaktyka zdrowotna w czasie koronawirusa Portugalia

Fundusz Charytatywny na rzecz Instytucji 
Zdrowotnych

Litwa
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Wsparcie podczas pandemii

Pomoc w organizacji szpitala polowego Navarra, Hiszpania

Pomoc humanitarna Kolumbia

Miejscowa reakcja na koronawirusa Drezdenko, Polska

Produkcja przyłbic Tijuana, Meksyk

Produkcja przyłbic dla miejscowych szpitali 
Lagamill, Eslov  
i welltillverkaren

Maseczki dla społeczności Warszawa, Polska

Środki ochrony osobistej dla Hospicjum  

im. Jana Pawła II 
Konin, Polska

Papiernia w Piteå przekazała 10 000 maseczek 

ochronnych gminie Piteå
Piteå, Szwecja

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Pruszcz Gdańsk, Polska

Kampania zapobiegająca koronawirusowi Tijuana, Meksyk

Dostarczenie przyłbic do Fab Lab Brännögård, Szwecja

Zakup sprzętu medycznego Włochy

Pojemniki do recyklingu odpadów związanych  

z koronawirusem 
Madryt, Hiszpania

Czerwony Krzyż ERIE Navarra, Hiszpania

Odpowiedź na apel Czerwonego Krzyża Navarra, Hiszpania

Sprzęt ochronny i meble z tektury falistej  

dla miejscowych szpitali
Mexicali, SKNA

Bezpieczne paczki dla społeczności Czechy i Słowacja

Wsparcie podczas pandemiit

Przegrody dla miejscowych szpitali Sunchales, Argentyna

Szycie masek na rozdanie Pruszków, Polska

Obdzielenie miejscowych szpitali  

środkami ochrony osobistej 
Francja

Kartonowe przegródki do zachowania odległości Francja

Wsparcie podczas pandemii  Argentyna i Chile

Wsparcie dla miejscowych służb 

epidemiologicznych 
Pruszków, Polska

Wsparcie dla miejscowych hosteli Navarra, Hiszpania

Wsparcie dla domu opieki społecznej Konin, Polska

Wsparcie dla domu seniora 
Navarra, Hiszpania 

(Cordovilla)

Wsparcie dla miejscowych szpitali Warszawa, Polska

Pakiety bezpieczeństwa – Fundacja Podaj Dalej Konin, Polska

Podziękowanie dla pracowników służby zdrowia Dublin, Irlandia

Gminny ośrodek opieki społecznej Konin, Polska

Zabawki i pomoce dla dzieci podczas pandemii Alcalá de Henares, Hiszpania

Przegrody kartonowe dla dzieci szkolnych Francja

Darowizna dla warszawskiego laboratorium Polska

Pralka i zaopatrzenie dla miejscowego szpitala Pruszcz Gdański, Polska

Przegrody kartonowe dla miejscowych szkół Papiernia, Francja
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Dziękujemy wszystkim 
zespołom za poświęcenie, 
oddanie i entuzjazm 
okazywany podczas 
pomagania lokalnym 
społecznościom. 
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