
Promowanie wolontariatu 
wśród pracowników 
Leroy Merlin





oświaty i kultury, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji

w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na
aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

o charakterze dobroczynnym, w tym w zakresie pomocy
społecznej i opieki socjalnej

w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w 
tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy 
ekologicznych lub innych okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy

Cele statutowe
Wszechstronne działanie wspomagające rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju:

Podejmowanie i wspieranie działań w 
zakresie:

Oraz:



Nasze cele realizujemy poprzez

Wspieranie aktywności zdrowotnej i społecznej

Udzielania wsparcia i pomocy osobom dorosłym i dzieciom 

czasowo lub trwale znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej

Wspierania inicjatyw CSR, w tym finansowego wspierania 

wolontariatu pracowniczego

Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego, rzeczowego 

organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom 

oświatowym, szpitalom, domom dziecka, podobnym instytucjom.

Udział w akcjach i programach organizacji oraz instytucji 

działających na rzecz edukacji, kultury i ochrony środowiska

Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i 

organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji

Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych 

oraz edukacyjnych



Misja Fundacji
Pomagamy budować trwały 
wkład, służący rozwojowi 
społeczności lokalnych -
jesteśmy dobrym sąsiadem



Obszar działań Fundacji LM to nowe i istniejące inicjatywy, które koncentrują 
się na zapewnieniu dobrych warunków mieszkaniowych i poprawie przestrzeni 
społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy.

Jest to strategia, która nawiązuje do kompetencji naszego Fundatora, czyli Leroy 
Merlin Polska i pozwala skupić się na temacie, który wiąże się ze specyfiką LM -
poprawianiu przestrzeni do godnego życia i codziennego funkcjonowania.



Fundacja działa w głównej mierze poprzez Wolontariuszy w sklepach i 
centrali firmy, którzy zgłaszają projekty grantowe w dwóch edycjach 
grantowych w roku. 
Zarząd Fundacji realizuje dodatkowe granty spośród zgłoszeń, które 
dostajemy. O wsparcie prosimy naszych Wolontariuszy, my 
organizujemy środki.



1. Organizacje charytatywne (Fundacje, Stowarzyszenia), które wspierają osoby 

fizyczne mające problemy z warunkami mieszkaniowymi, potrzebujące wsparcia w 
odnowieniu przestrzeni mieszkalnej czy społecznej

2. Organizacje pożytku publicznego - szkoły, przedszkola, domy dziecka, domy 

samotnej matki, domy osób starszych, itp.

3. Osoby indywidualne- tylko za pośrednictwem organizacji charytatywnej lub innej 

organizacji pożytku publicznego (Fundacja, Gmina, MOPS lub GOPS Dom Dziecka) Aby 
ubiegać się o wsparcie osoby potrzebujące muszą być reprezentowane przez jedną z 
wymienionych organizacji.

Komu pomagamy?



Jakich projektów się podejmujemy?

1. Remonty pomieszczeń mieszkalnych dla ludzi i zwierząt (schroniska i fundacje 

zwierzęce)

2. Rewitalizacje przestrzeni zewnętrznej - ogrody przy szkołach, przedszkolach, 

Domach Dziecka, szpitalach; ogrody i ścieżki terapeutyczne, ogródki społeczne, boiska.

3. Ochrona środowiska–wspieramy różne projekty, np. Sprzątanie Ziemi, sadzenie 

lasów, ale połączymy je z Wolontariatem dla pracowników lub ich dzieci.



Jakiego rodzaju jest to pomoc?

1. Fundacja wspiera za pomocą darowizn rzeczowych i wolontariatu jednocześnie.

2. Nie przekazujemy środków finansowych Benficjentom zewnętrznym

3. Nie przekazujemy środków rzeczowych bezpośrednio beneficjentom zewn. (co do 

zasady), Dostają je Liderzy Wolontariatu ze sklepów LM, którzy zgłaszają własne 
projekty grantowe na pomoc lokalnym społecznościom. 



Źródła środków na realizację grantów

Głównym Fundatorem naszej Fundacji 

jest Leroy Merlin 

Dzięki współpracy z innymi Fundacjami i dostawcami 
produktowymi, Zarząd Fundacji pozyskuje również materiały 
wykończeniowe od partnerów.



Przykłady grantów sklepowych 





Tajemniczy Ogród w Żorach





Mówią o nas



Przykłady naszej działalności poza standardowymi grantami 
sklepowymi



Pomoc dla rodziny Polskiej z Ukrainy-LM Mirków









Głębowice – ogród i warzywnik dla Barnusiów



Mówią o nas



„Zostań bohaterem naszej Ziemi”. 
Akcja sprzątania świata z Fundacją Nasza Ziemia 2021



„Zostań Bohaterem naszej Ziemi”
Akcja Sprzątania Świata z Fundacją Nasza Ziemia 2021

71 sklepów

2000 osób

33 tony śmieci

1,5 miesiąca

19.06-31.07.2021

Become the hero of our Earth



Gliwice Arena 19.06 i Katowice Alpejska 28.06



Częstochowa 28.06 



Białystok 1 i 2 6.07



Poznań Swadzim 15.07



Wołomin 7-8.07



Kraków Czyżyny 9.07



LM ŚWIDNICA LM SWADZIM LM JABŁONNA

Akcje finałowe w zwycięskich sztabach



Fundacja „Ja też” wspieramy budowę ośrodka 
dla osób z Zespołem Downa







Jak promujemy wolontariat wśród 
pracowników?



Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej

Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
zewnętrznej

Pokazywanie efektów działań i prezentacja sylwetek 
wolontariuszy

Branding programu

Eko webinary dla Liderów Wolontariatu

Poznaj Fundację Leroy Merlin – webinary dla wszystkich 
pracowników

Spotkania on-line z Liderami wolontariatu

Powołanie Rady Regionalnych Liderów Wolontariatu –
szerzenie idei wolontariatu w regionach



Przykłady



Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej

Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
zewnętrznej

Branding programu

Eko webinary dla Liderów Wolontariatu

Poznaj Fundację Leroy Merlin – webinary dla wszystkich 
pracowników

Spotkania on-line z Liderami wolontariatu

Powołanie Rady Regionalnych Liderów Wolontariatu –
szerzenie idei wolontariatu w regionach



Branding programu

Logo

Koszulki

Dyplomy po zrealizowanych grantach dla Liderów i 
wolontariuszy

Plakaty i broszury informujące o tym jak zostać 
wolontariuszem -

Tabliczki Fundacji



Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej

Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
zewnętrznej

Branding programu

Eko webinary dla Liderów Wolontariatu

Poznaj Fundację Leroy Merlin – webinary dla wszystkich 
pracowników

Spotkania on-line z Liderami wolontariatu

Powołanie Rady Regionalnych Liderów Wolontariatu –
szerzenie idei wolontariatu w regionach



Intranet - ORBITA











WORKPLACE



Pokazywanie 
efektów 
działań





Tablice Fundacji w sklepach



Filmiki z grantów



Wywiady z wolontariuszami



Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej

Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
zewnętrznej

Branding programu

Eko webinary dla Liderów Wolontariatu

Poznaj Fundację Leroy Merlin – webinary dla wszystkich 
pracowników

Spotkania on-line z Liderami wolontariatu

Powołanie Rady Regionalnych Liderów Wolontariatu –
szerzenie idei wolontariatu w regionach



Strona www.leroymerlin.pl



Biuro prasowe



Facebook firmowy



Konta facebookowe naszych wolontariuszy



Linkedin



Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej

Promowanie przy użyciu narzędzi komunikacji 
zewnętrznej

Branding programu

Eko webinary dla Liderów Wolontariatu z ekspertami 
zewnętrznymi

Poznaj Fundację Leroy Merlin – webinary dla wszystkich 
pracowników 

Spotkania on-line z Liderami wolontariatu

Powołanie Rady Regionalnych Liderów Wolontariatu –
szerzenie idei wolontariatu w regionach



Coroczny konkres Liderów Regionalnych:

• Praca nad kierunkami działań Fundacji

• Spotkanie z ekspertami CSR, współpracującymi Fundacjami – inspiracje

• szkolenia szyte na miarę przygotowywane dla konkretnych organizacji i instytucji, 

zgodnie z potrzebami szkoleniowymi, wzmacniające kadrę i wolontariuszy, skupiające 

się na zgłoszonych potrzebach (wspieranie i motywowanie)

• Integracja

Regionalni Liderzy działają w regionach w celu rozpowszechniania idei wolontariatu, 

odpowiadają na pytania, wspierają Wolontariuszy, zbierają pomysły od współpracowników,

dbają o komunikację w regionach, współpracują z Zarządem Fundacji.



fundacja@leroymerlin.pl

https://media.leroymerlin.pl/


