WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim
„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” zajmuje się edukacją w zakresie architektury, kształtowania
krajobrazu, estetyki miejsc oraz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem: „W pojedynkę jesteśmy
tylko kroplą. Wspólnie tworzymy ocean”, fundacja działa w porozumieniu ze społecznościami
lokalnymi, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi, szkołami, uczelniami i innymi organizacjami, a
także z wolontariuszami.
Swoje działania Fundacja realizuje zarówno z myślą o zrównoważonych miastach, jak i o mniejszych
społecznościach lokalnych szczególnie tych, w których sąsiedztwie funkcjonuje. Fundacja aktywizuje
społeczności lokalne, realizuje całościowe i długoterminowe programy, które podnoszą jakość życia
mieszkańców danego regionu i angażują różne środowiska: biznesowe, samorządowe, edukacyjne
czy kulturowe.
Inspirować, edukować i zmieniać otoczenie – to trzy główne zadania i obszary merytorycznych działań
fundacji. W ich ramach fundacja wspiera nowe trendy w zrównoważonej architekturze mi.in poprzez
prestiżowy i ceniony na całym świecie międzynarodowy konkurs LafargeHolcim Awards, promujący
projekty architektoniczne, które uwzględniają ważne wyzwania współczesności, są odpowiedzią na
problemy z jakimi borykają się rozrastające się w szybkim tempie ośrodki miejskie i prowadzą do
poprawy jakości życia mieszkańców. Fundacja nawiązuje współpracę z uczelniami z zakresie
opracowania programów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Realizuje warsztaty
oraz lekcje architektury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Fundacja doradza
instytucjom przy projektach tworzenia wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, mających się przyczynić
również do wzmacniania lokalnej tożsamości.
Fundatorem fundacji jest Lafarge - lider w przemyśle materiałów budowlanych, dzięki któremu
fundacja dociera do wielu lokalnych społeczności. Fundacja włącza w swoje działania pracowników
firmy i korzysta z ich pomocy w rozpoznaniu potrzeb w ich lokalizacjach i w nawiązaniu relacji z
tamtejszymi środowiskami.
Od samego początku „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” działa bardzo prężnie. Zaangażowała
się w nowatorski projekt „Przygarnij przestrzeń”, który łączy młodych architektów i projektantów ze
społecznościami lokalnymi, aby mogli wspólnie zmieniać na lepsze przestrzeń publiczną w
miejscowościach, z którymi związane są oddziały firmy.
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Dostępności” propagującego rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością. Fundacja jest również partnerem edukacyjnym projektu ECO-MIASTO.

W ramach projektu fundacja organizuje konkurs „Zakręceni w przestrzeni”, który rozwija wrażliwość
młodych ludzi na otaczającą ich rzeczywistość, pobudza kreatywność i daje poczucie wpływu na to jak
wygląda ich otoczenie.

