
Społeczna
Odpowiedzialność biznesu



CAPS a środowisko
 - Staramy  się zwiększać recykling i redukować ilość odpadów 
 we wszystkich naszych działaniach.
 - Działamy zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.
 - Gdy tylko to możliwe, korzystamy z produktów i usług, które mają jak 
 najmniejszy wpływ na środowisko i zachęcamy innych, aby postępowali 
 podobnie.
 - Z wyprzedzeniem oceniamy jaki mogą mieć wpływ na środowisko, 
 planowane do wprowadzenia procesy lub produkty.
 - Regularnie upewniamy się, że wszyscy nasi pracownicy rozumieją naszą 
 politykę pro-środowiskową i stosują się do określonych standardów.



„Stowarzyszenie na tak” pomaga osobom 
z różnymi niepełnosprawnościami, a także 
ich rodzinom rozwijąc ich zainteresowania 
i talenty poprzez m.in. zajęcia artystyczne 
oraz sportowe. CAPS od wielu lat wspiera 
Stowarzyszenie w zalezności od potrzeb 
w danym momencie. Cieszymy się, że nasze 
działania pomagają!



Nagrody do loterii

W lutym 2017 ofiarowaliśmy nagrody 
do loterii podczas balu charytatywnego 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Na Tak.



W CAPS z radością angażujemy się w różne inicja-
tywy, aby pomagać potrzebującym. Wspieramy 
zarówno finansowo, jak i wykorzystując nasze 
zasoby, czy poprzez aktywność fizyczną. Nie pozo-
stajemy obojętni na ludzkie potrzeby. 



Szlachetna paczka
Gorzów Wielkopolski

Przed Świętami Bożego Narodzenia zaan-

gażowaliśmy się w ogólnopolską akcję 
„Szlachetna Paczka”, której celem jest 
pomoc najbardziej potrzebującym rodzi-
nom. CAPS zakupił nową lodówkę, pie-

karnik, ciepłe, zimowe rzeczy oraz inne 
potrzebne artykuły gospodarstwa domo-

wego. Nasi pracownicy chętnie zaanga-

żowali się w pomoc przy organizacji prze-

kazania paczki rodzinie. 



Business Run 2019
Poznań

W 2019 roku dołączyliśmy do grona 
przedsiębiorstw biorących udział 
w corocznym biegu wspierającym 
osoby z niepełnosprawnością. Nasi 
pracownicy pobiegli w pięcioosobowej 
sztafecie. Ta wspaniała inicjatywa nie 
tylko spełnia marzenia osób po amputa-

cjach, ale również promuje aktywny styl 
życia oraz integruje lokalną społeczność 
z biznesem.



Budy dla psów 
Schronisko w Gorzowie

Sympa�a do zwierząt zainspirowała nas 
do wsparcia schroniska w Gorzowie 
Wlkp. Wykorzystaliśmy nasze możliwo-

ści i materiały do zaprojektowania oraz 
wyprodukowania domków dla pod-

opiecznych schroniska. Nasi pracownicy 
zadbali o każdy szczegół i wykonali je 
w naszej fabryce w Gorzowie.  



Pomagamy, nie tylko w Polsce!



Charity Golf Day
Wielka Brytania

CAPS Interiors, nasza spółka w Wielkiej 
Brytanii dołączyła do dobroczynnego 
wydarzenia zorganizowanego przez 
naszego długoletniego klienta Co�on 
Traders. Celem zawodów Charity Golf 
Day było wsparcie organizacji „Help for 
Heroes”, która pomaga rannym na służ-

bie weteranom. Nasz zespół z Anglii 
rywalizował z 30 innymi zespołami 
wspierając ten szczytny cel. 



Eco-design display dla L’Oréal
Francja

Nasz długoletni klient L’Oréal professio-

nal products realizuje “Solidarity Sour-

cing Program”, który ma na celu pomoc 
osobom w ciężkiej sytuacji ekonomicznej 
znaleźć pracę, źródło przychodu we Fran-

cji oraz innych krajach Europy, gdzie 
marka działa. W ramach współpracy do-

daliśmy do katalogu sprzedażowego 
display, 
w którym staraliśmy się poprawić kon-

cepcję eco-design. Naszym celem było 
dopracowanie produktu pod każdym 
względem od projektu, po materiały, 
współpracujących z nami partnerów i 
proces produkcji.



Najważniejsze o produkcie:

- Baza wykonana została we Francji 
z tworzywa sztucznego nadającego się 
do recyklingu,
- Cały akryl wykonany jest z warstw 
GREENCAST, które w pełni podlegają 
recyklingowi
- Wizualizacje nadrukowane zostały 
przez lokalną firmę zgodnie z IMPRIM’ 
VERT

Produkcja:

- Zmniejszyliśmy liczbę partnerów, 
wybraliśmy najbliższych kontrahentów, 
aby skrócić łańcuch dostaw



- Chcieliśmy zaangażować ESAT de la 
GAUTHIERE od samego początku 
projektu. Razem z nimi znaleźliśmy 
rozwiązanie jak połączyć nasze potrzeby 
i ograniczenia pracowników.
- Zmodyfikowaliśmy opakowanie, aby uła-

twić pracę obsłudze ESAT
- Zaadaptowaliśmy stacje robocze 
i dostosowaliśmy formy, aby ułatwić różne-

go rodzaju operacje
- W sumie, ponad 15 beneficjentów 
pomogło nam podczas projektu przez co 
najmniej 1800 godzin pracy pomiędzy listo-

padem 2018, a majem 2020.

Display odniósł wielki sukces, do tej pory 
dostarczyliśmy ponad 12 000 
jednostek w ciągu 6 miesięcy.



Taking care of the team



„Warta” Wawrów

W ramach wewnętrznej akcji „Taking care of the 
team” ufundowaliśmy stroje piłkarskie dla drużyny 
„Warta” Wawrów, gdzie grają nasi pracownicy 
z Gorzowa. 

Wsparcie dla Jana

Wsparliśmy finansowo udział 15-letniego Jana 
w Mistrzostwach Polski w pływaniu. 



Youth Football „Aalborg City Cup”

Jako jeden ze sposorów dołożyliśmy swoją 
cegiełkę dla dwóch drużyn z Gorzowa, które 
dzięki otrzymanemu wsparciu mogły wyjechać 
na turniej piłki nożnej w Danii. 

Wsparcie dla Szymona

Pomogliśmy sfinansować obóz w ośrodku 
przygotowań olimpijskich w Wałczu. Szymon 
trenuje skoki na trampolinie i dzięki temu 
wyjazdowi mógł pracować nad swoją formą przed 
Światowymi Zawodami Grup Wiekowych w Japonii.



Troszczymy się o nasze otoczenie


