WPŁYW SPOŁECZNY
Jesteśmy związani z regionem i otoczeniem, z którego się wywodzimy, dlatego też podejmujemy działania
odpowiadające na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności. Poprzez działalność Fundacji Enea oraz
wolontariat Pracowników realizujemy projekty spełniające ważne społecznie cele. Ponadto angażujemy
się w wydarzenia mające wymiar ogólnopolski i wyjątkowe znaczenie dla społeczeństwa.

Wsparcie społeczeństwa
Wskaźnik własny 16
W ramach działalności w obszarze społecznym podejmujemy szereg inicjatyw. Angażujemy się w te, które nastawione
są na budowanie realnej wartości dla otoczenia. Przemyślane kampanie społeczne, obejmują swoimi zakresem
ochronę środowiska, bezpieczeństwo, sport, edukację dzieci i młodzieży, pomoc osobom potrzebującym oraz kulturę
i sztukę.
−

Fundacja Enea zrealizowała 90 umów darowizny w 2018 roku;

−

Przeznaczyliśmy 1 448 999,01 zł na wszystkie działania społeczne w 2018 roku.

Projekty podlegające wsparciu finansowemu

Środki zostały przeznaczone na realizację autorskich projektów prospołecznych Fundacji Enea:
−
−
−
−
−

„Enea Akademia Talentów”;
„Dobra energia ponad granicami”;
„Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”;
„Potęga poMocy”;
„Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”.

Ponadto, wspieraliśmy projekty prospołeczne innych podmiotów użyteczności publicznej, głównie w
obszarze: nauki, sportu, kultury oraz ochrony zdrowia.

Przykład wsparcia w nowoczesny sprzęt ratowniczy
Enea Elektrownia Połaniec wspólnie z Fundacją Enea ufundowała nowoczesną łódź ratunkową dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Połańcu, która umożliwi sprawne prowadzenie akcji patrolowych i ratowniczych na akwenach wodnych w
regionie. Jednocześnie, spółka wraz z Fundacją Wspomagania Oświaty przekazała Szpitalowi Powiatowemu w Staszowie
skaner żył i aparat do testu wodorowego. Dzięki Enei Elektrowni Połaniec staszowski szpital wzbogacił się o nowoczesny
sprzęt medyczny.

PRZYKŁADY INICJATYW SPOŁECZNYCH
−

Enea Akademia Sportu - Program, którego celem jest promocja zdrowia poprzez organizację zajęć sportowych
w formie pozalekcyjnej na terenie partnerskich klubów sportowych. Projekt prowadzony jest w Grupie Enea od
2010 roku i z roku na rok coraz szybciej się rozwija. Łącznie, na obszarze działania Grupy Enea, pod okiem

trenerów w bezpłatnych zajęciach sportowych bierze już udział ponad 3100 dzieci z 73 szkół. Za projekt Grupa
Enea otrzymała tytuł „Mecenasa sportu dzieci i młodzieży”;
−

Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie - Projekt stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa
rodzinom wielopokoleniowym i seniorom poprzez edukację i poszerzanie świadomości konsumenckiej oraz
wsparcie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych. W ramach akcji, od kwietnia do grudnia
2018 roku, odbyło się dziesięć warsztatów, podczas których omawiane były kwestie bezpieczeństwa
konsumenckiego, zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz podstawy udzielania
pierwszej pomocy osobom dorosłym oraz dzieciom;

−

Dobra energia ponad granicami - Fundacja Enea stawia sobie za cel szerzenie polskiej tradycji, historii i języka
na Litwie. Projekt ma na celu wsparcie i zachęcenie, rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia
mieszkających na Litwie, do wyboru polskich szkół oraz nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz
kultywowania tradycji zachowujących więź z Ojczyzną. Głównym partnerem akcji jest Caritas Archidiecezji
Poznańskiej, która od lat z powodzeniem niesie pomoc potrzebującym, także poza granicami Polski;

−

Biegamy – Zbieramy – Pomagamy - Jest jednym z najważniejszych projektów zainicjowanych przez Fundację
Enea, w ciągu pięciu lat jej działalności. Zachęca pasjonatów sportu do pomagania. Pracownicy naszej Grupy –
miłośnicy zdrowego trybu życia – startując w zawodach sportowych i biegowych, zbierają punkty, które
Fundacja przelicza na złotówki. Cel jest szczytny: sportowy rozwój najmłodszych. Zgromadzone fundusze
przeznaczane są na działania promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży;
Biegacze zdecydowali, że suma uzbierana w 2018 roku zostanie przeznaczona na sportowo-psychologiczne
warsztaty dla dzieci organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej pod nazwą „Enea Active Camp”.
Warsztaty odbyły się 30 marca 2019 roku w hali sportowej Politechniki Poznańskiej. Ponad 120 dzieci wzięło
udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów – psychologów i sportowców na czele z
Piotrem Liskiem, wicemistrzem świata i dwukrotnym halowym mistrzem Europy w skoku o tyczce;

−

Potęga poMocy - Fundacja Enea w ramach projektu „Potęga poMocy” udziela grantów na realizację pomysłów
i przedsięwzięć społecznie pożytecznych, zgłaszanych przez Pracowników Grupy Enea. Już ponad sto osób
wzięło udział w 21 projektach w programie „Potęga poMocy”. To doświadczeni społecznicy, jak i początkujący
entuzjaści. Wolontariusze remontują, rewitalizują ogrody, organizują festyny czy turnieje sportowe, spełniają
marzenia podopiecznych domów dziecka, wspierają seniorów, chorych i potrzebujących oraz pomagają
zwierzętom;

−

Energię mamy we krwi - Działanie, które zachęca wszystkich Pracowników Grupy Enea do honorowego
krwiodawstwa. W 2018 roku, w ramach akcji realizowanej przy współpracy z Regionalnymi Centrami
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zostało zebranych 80 litrów krwi.

AKTYWNOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE WAŻNE WYDARZENIA HISTORYCZNE
−
−

−

Bardzo aktywnie włączyliśmy się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia Powstania
Wielkopolskiego, poprzez organizację oraz współorganizację ponad stu różnego typu inicjatyw społecznych;
Celem zaangażowania Grupy Enea w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego było budowanie świadomości historycznej, odpowiedzialne promowanie
nowoczesnego patriotyzmu, a także projektów edukacyjnych i kulturalnych, ważnych dla lokalnych
społeczności;
Działania Grupy w jubileuszowym 2018 roku miały różny charakter i zasięg. Lista inicjatyw związanych z
ubiegłoroczną rocznicą jest długa – od wydarzeń kulturalnych, przez sportowe i edukacyjne, aż po konkursy i
multimedialne pokazy, a najważniejsze z nich to:

−

−
−
−

−

−

−

−

−

Zaangażowaliśmy się w kulminację poznańskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Podczas finału uroczystości – 11 listopada – dzięki multimedialnemu
widowisku historycznemu na pl. Wolności w Poznaniu „ożył” budynek Arkadii. Mapping „Wielkopolska
wiktoria” zgromadził tłumy. Wykorzystując najnowsze technologie wizualne zaprezentowano
osiemnaście animowanych obrazów, przedstawiających odzyskanie przez Polskę niepodległości i
wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim;
Byliśmy partnerem wyjątkowego wydawnictwa – „Kurjera Powstańczego” – okolicznościowego
wydawnictwa, które trafiło do rąk świętujących poznaniaków;
Pod naszym patronatem nagrano także słuchowiska o Powstaniu Wielkopolskim emitowane w Polskim
Radiu (Poznań, Szczecin);
Uczciliśmy pamięć o Powstańcach Wielkopolskich również poprzez zaangażowanie się w koncert
„Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. W chwilach próby zwycięstwo”, podczas którego gwiazdy
polskiej estrady zaśpiewały m.in. powstańcze pieśni. Towarzyszyła im kilkutysięczna publiczność;
Wyjątkową inicjatywą, dzięki której patriotyczne treści na stałe wpisały się w przestrzeń miejską, były
murale – rodzaj sztuki monumentalnej, która coraz częściej pojawia się w polskich miastach. Wspólnie ze
swoimi partnerami stworzyliśmy kilkanaście wielkich obrazów, m.in. w Poznaniu, Lesznie i Pile,
upamiętniających wydarzenia sprzed stu lat. Upamiętniają one m.in. Powstanie Wielkopolskie. Część
przedstawia także Ojców Niepodległości – Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz
Józefa Piłsudskiego;
Z inicjatywy Enei Operator zorganizowano pracowniczy konkurs „100 lat WielkoPOLSKO!”, w którym
wzięło udział blisko stu Pracowników z różnych lokalizacji naszej Grupy. Na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbył się finał, w którym dziesięciu najlepszych w Grupie Enea znawców historii
rywalizowało w dwóch pięcioosobowych drużynach nazwanych „Rodziną Dmowskich” i „Rodziną
Paderewskich” – o Nagrodę Prezesów Enei i Enei Operator. Poza konkursem, Enea Operator zadbała o
odpowiednie uczczenie ubiegłorocznej rocznicy w wielu miejscach, w których działa. Na 155 budynkach
naszej infrastruktury zawisły okazjonalne banery;
Kolejny rok z rzędu wspieraliśmy plenerowe widowisko historyczne „Orzeł i Krzyż - Niepodległa” w
Murowanej Goślinie pod Poznaniem. Tym razem setki mieszkańców wcieliło się w historyczne role,
tworząc spektakl pod nazwą „Niepodległa”;
W Warszawie byliśmy obecni na Pikniku Niepodległościowym organizowanym przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów. Wydarzenie uświetniły pokazy Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz koncerty
artystów. Enea zapewniła zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom pikniku liczne atrakcje z okazji
wspólnego święta;
Wspieraliśmy również szereg wydarzeń rocznicowych w takich miejscach jak Warszawa, Szczecin,
Kozienice, Połaniec czy Kielce. Organizowane były one we współpracy z wieloma spółkami naszej Grupy
oraz Fundacją Enea, często z inicjatywy lokalnych społeczności i dzięki zaangażowaniu naszych
Pracowników:
− W Kozienicach i okolicy zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze niepodległościowym.
Jednym z nich był projekt „Wolność – kocham i rozumiem”, w ramach którego przeprowadzono
lekcje historyczno-biblioteczne, cykl wykładów popularnonaukowych oraz uroczyste obchody
święta niepodległości. Fundacja Enea i Enea Wytwarzanie zaangażowały się w produkcję i specjalny
pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tragicznym losom Franciszka Jaskulskiego
„Zagończyka”, żołnierza Armii Krajowej”;
− Enea Elektrownia Połaniec aktywnie włączyła się m.in. w obchody stulecia 13 Pułku Ułanów
Wileńskich, jednej z pierwszych formacji wojskowych odrodzonego państwa polskiego;
− Fundacja Enea wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej w ramach II edycji programu „Dobra energia
ponad granicami” zorganizowała koncert patriotyczny „Polska! Biało-Czerwoni ponad Granicami”
z udziałem młodzieży wileńskiej oraz uczniów szkół z Wielkopolski;
− Dzięki wsparciu Fundacji Enea zrealizowano projekt „Ciche Bohaterki”, którego celem była
edukacja historyczna i patriotyczna młodego pokolenia Polaków, mieszkających w północno-

zachodnich województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawskopomorskim poprzez upamiętnienie lokalnej społeczności kobiet, które działały na rzecz
demokratyzacji Polski po 1945 roku na terenie ww. obszaru z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.

DOKUMENTY REGULUJĄCE ZASADY UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Dokumenty regulujące zasady udziału w życiu społecznym:
−
−
−
−
−
−

Zasady postępowania z wnioskami o wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie Enea;
Zasady Prowadzenia działań Public Relations i działań Partnerstwa Społecznego w Grupie Enea;
Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie Enea;
Statut Fundacji Enea;
Regulamin organizacyjny Fundacji Enea;
Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację Enea.

Rozwój talentów
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Wspólnie z Fundacją Enea realizujemy projekt „Enea Akademia Talentów”, w ramach którego rozwijamy pasje i
talenty dzieci i młodzieży.

Rozwój młodych talentów
Z myślą o zdolnej młodzieży wyróżniającej się ponadprzeciętnymi wynikami w sporcie, nauce i sztuce powstał program
stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu działania Spółek Grupy Enea. Fundacja Enea
przekazuje indywidualne stypendia w wysokości 3 tys. zł. Ciekawe szkolne projekty edukacyjne wspiera z kolei grantami
o wartości 10 tys. zł. W dwóch edycjach programu „Enea Akademia Talentów” stypendia zdobyło 40 uczniów. Wśród
nich są młodzi ludzie trenujący sporty walki i lekkoatletykę, pasjonaci historii i matematyki, konstruktorzy i programiści,
muzycy, miłośnicy rysunku, tańca czy fotografii. Za sprawą grantów przekazanych 18 szkołom, ich uczniowie mają
dodatkowe zajęcia sportowe, taneczne i teatralne, realizują projekty z dziedziny robotyki i fizyki.
Nasi stypendyści udowadniają, że młodzież jest niezwykle kreatywna, chce się rozwijać, a swoim entuzjazmem i
działaniami może inspirować innych do podejmowania ciekawych inicjatyw. Są to świetnie zapowiadający się
sportowcy, utalentowani artyści oraz zdolni i pracowici przyszli naukowcy. Mimo młodego wieku mają plan na swoją
przyszłość i wiedzą w jakim kierunku chcą się dalej rozwijać. Cieszymy się, że nasz program może im w tym pomóc.
Więcej o programie znajdziesz tutaj: https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/o-programie

ENEA AKADEMIA TALENTÓW

W gronie najlepszych drugiej edycji akcji, którym Fundacja Enea przekazała stypendia
i granty znalazło się 18 uczniów oraz 9 szkół. Zwycięzcy akcji to mieszkańcy m.in. Poznania
i Wielkopolski, Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, Bydgoszczy i województwa
pomorskiego, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Wśród laureatów znaleźli się również
mieszkańcy województw: podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego.
W kategorii „Sport” stypendia trafiły do zawodniczek trenujących sztuki walki (tj. judo,
taekwondo, brazylijskie ju-jitsu, czy karate) oraz do lekkoatletki, która specjalizuje się w tańcu,
akrobatyce tanecznej i cheerleaderingu. Wśród laureatów w kategorii „Sztuka” są muzycy
grający na fortepianie i akordeonie, pasjonatki tańca towarzyskiego i rysunku oraz niezwykle
utalentowany filmowiec. W kategorii „Nauka” prym wiodą matematycy, programiści
i informatycy. Uczniowie często łączą pasje, wygrywając jednocześnie w konkursach
językowych, historycznych lub przyrodniczych.
Projekty zgłoszone w kategorii przeznaczonej dla szkół były również bardzo ciekawe
i różnorodne. Za sprawą grantu „Enei Akademii Talentów” w kategorii „Sport” uczniowie klasy
sportowej zostaną objęci profesjonalnym, kompleksowym i dodatkowym treningiem
piłkarskim. W Białymstoku zostaną zorganizowane zajęcia taneczne, a w Międzyrzeczu –
szachowe. Szkoły, które otrzymały grant w kategorii „Sztuka” angażować będą swoich uczniów
w zajęcia teatralne, taneczne, a także w spektakle słowno-muzyczne o tematyce
historycznej. W kategorii „Nauka” internauci docenili z kolei projekty z dziedziny robotyki,
fizyki i astronomii. Nagrodzony został też projekt wsparcia kółka lotniczego, którego uczestnicy
uczą się podstaw lotnictwa poprzez naukę latania dronami.

Inicjatywy pracownicze i wolontariat
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Nasi Pracownicy z zaangażowaniem realizują akcje na rzecz społeczności lokalnych. Chętnie dzielą się wiedzą oraz
podejmują inicjatywy budujące wzajemne relacje.
−

W 2018 roku w naszej Grupie zaangażowanych było

173 Pracowników w organizację i realizację działań

wolontariackich;
−

Z akcji wolontariatu pracowniczego skorzystało 11 500 osób z lokalnej społeczności;

−

Pracownicy przeznaczyli 603 godziny na aktywności w ramach wolontariatu.

AKCJE I INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
Środowisko:
−

Dbamy o środowisko i czystość rzek – Wolontariusze, razem z wędkarzami Koła Wędkarskiego nr 32 przy
Elektrowni Połaniec oraz z Sandomierza, podjęli się akcji oczyszczania brzegu Wisły. Podczas akcji przycięto
krzaki, które blokowały dojście do rzeki, zebrano kilka dużych worków śmieci oraz zasypano dziury w drodze
dojazdowej do kanału.

Zdrowie i bezpieczeństwo:
−

−

−

Stop czadowi - oświeć się – Szkolenie miało na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożenia związanego z
zatruciem tlenkiem węgla oraz sposobami ochrony zdrowia i życia przed czadem. Ponadto wolontariusze przy
wsparciu Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu przekazali 60 czujników wykrywających ten niebezpieczny
gaz;
Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka – Inicjatywa Enei Operator ma na celu propagowanie bezpiecznego
zachowania się dzieci podczas drogi do przedszkola, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku i w domu.
W trakcie spotkań przedszkolaki zapoznawane są z podstawowymi znakami drogowymi oraz przekazywana jest
im wiedza o innych zagrożeniach mogących ich spotkać;
Enea dla zdrowia – Enea Wytwarzanie zorganizowała bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet z Gminy
Kozienice w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Wsparcie społeczne:
−
−

−

−

−
−

−

−

Wielkanocna paczka – MEC Piła przeprowadziła dla dzieci oddziału dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w
Pile, zbiórkę gier, artykułów piśmienniczych, maskotek i zabawek;
Wizyta w Domu Pomocy Społecznej – Kilkunastu wolontariuszy pracujących w Enei Wytwarzanie odwiedziło
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. W ramach przedświątecznej akcji udekorowali
wielkanocnymi ozdobami świetlicę. Wraz z pensjonariuszami przygotowali również ozdoby i kartki świąteczne;
Dodajemy skrzydeł – Akcja miała na celu wsparcie działalności Hospicjum Palium poprzez przygotowanie
ponad 500 ręcznie malowanych motyli. Motyle zostały przeznaczone na kwesty, podczas których wolontariusze
rozdawali prace prosząc o wsparcie dla swojej placówki;
Paczka Wielkiej Mocy – Coroczna akcja charytatywna wspierana przez naszych Pracowników w okolicach Świąt
Wielkanocnych. W minionym roku przekazaliśmy dary z akcji do siedmiu placówek wychowawczych, m.in. w
Połańcu, Pile, Gnieźnie, Szamotułach, Kiekrzu i Poznaniu. W paczkach nie zabrakło zabawek, słodyczy i
artykułów pierwszej potrzeby;
Karma wraca – Zbiórka pożywienia dla zwierząt. Łącznie Pracownicy zebrali 800 kg żywności dla zwierząt, która
została przekazana do wybranych schronisk. Zbiórka zorganizowana została przez Eneę Operator;
Okaż serce w Walentynki – Dzieci naszych Pracowników przyłączyły się do akcji „Kartka na Walentynki”, którą
organizuje Hospicjum Palium w Poznaniu. Idea pozwoliła połączyć Walentynki ze Światowym Dniem Chorego,
który przypada na 11 lutego. Blisko 70 kartek walentynkowych sprawiło pacjentom hospicjum wiele radości;
Dom Ojca Gwidona w Pacanowie – Wolontariusze Grupy Enea wspólnie z wychowankami domu dziecka grali
w gry planszowe. Przy okazji spotkania dzieci otrzymały od Fundacji Enea gry edukacyjne i logiczne. Inicjatorem
akcji była Enea Elektrownia Połaniec;
Mój własny kąt – Innowacja społeczna „Mój własny kąt” to akcja wolontariacka realizowana na zaproszenie
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Działanie, w które włączyli się wolontariusze
Grupy Enea obejmowało część edukacyjną oraz praktyczną skierowaną na poprawę warunków bytowych
lokatorów mieszkających w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu. „Mój własny kąt” to projekt, który
zapraszał do współpracy społeczności wolontariackie działające w firmach poznańskich. Akcja obejmowała
remont pokoju seniora przez jedną grupę wolontariuszy, przy jednoczesnym spędzeniu z seniorem czasu

podczas działań remontowych przez drugą grupę wolontariuszy. Przed działaniami wszyscy wolontariusze
uczestniczyli w warsztatach, które przygotowały zespoły do pracy z osobami starszymi i niesprawnymi fizycznie.
Wolontariusze Enei zrealizowali projekt 7 czerwca 2018 roku. Siedem osób przez 9 godzin remontowało pokój
Pani Heleny - wymieniło i złożyło nowe meble, zamontowało półki, karnisze, założyło firanki. W czasie remontu
Pani Helena była u fryzjera, na spacerze, spotkała się z córką na świątecznym obiedzie.

Działania sponsoringowe i partnerstwa
Budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym realizujemy również poprzez działalność sponsoringową. Aktywności
w tym zakresie pozwalają przybliżyć się do naszych Klientów poprzez dzielenie wspólnych pasji sportowych,
kulturalnych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych i gospodarczych.
−

Enea została „Sportowym Mecenasem Roku” – nagrodę otrzymaliśmy w trakcie jubileuszowego 60. Balu
Sportowca organizowanego przez „Głos Wielkopolski”. Wyróżniono nas za szczególne zaangażowanie we
wspieranie sportu w Wielkopolsce.

SPORT
Wsparcie ogólnokrajowe:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kontynuowaliśmy sponsoring reprezentacji Polski w wioślarstwie, współpracując z Polskim Związkiem
Towarzystw Wioślarskich;
Byliśmy sponsorem tytularnym największych zawodów triathlonowych w Polsce – Enea Ironman 70.3 Gdynia
oraz Enea Bydgoszcz Triathlon;
Byliśmy sponsorem tytularnym koszykarskiego Mistrza Polski – Stelmetu Enea BC Zielona Góra. Współpraca
była kontynuacją kilkuletniego zaangażowania w utytułowany klub z Zielonej Góry;
Kontynuowaliśmy współpracę z klubem koszykarskim Astoria Bydgoszcz, w ramach której byliśmy sponsorem
tytularnym drużyny;
Przedłużyliśmy współpracę z klubem siatkarskim Enea PTPS Piła. Drugi rok z rzędu mogliśmy wspierać w walce
o sukcesy pilskie siatkarki, będąc sponsorem tytularnym;
Nasze wsparcie otrzymały kluby koszykarskie: Enea AZS Poznań, Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski;
Wspieraliśmy klub siatkarski Enea Energetyk Poznań;
Fundacja Enea wspierała Mistrzostwa Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn;
Zostaliśmy sponsorem tytularnym najlepszego klubu tenisa stołowego w Polsce – Klubu KTS Tarnobrzeg – Enea
Siarka Tarnobrzeg.

Wsparcie lokalne:
−
−

−

Kolejny rok z rzędu Enea Wytwarzanie wspierała kluby sportowe ze swojego regionu. Wsparcie otrzymały: Klub
Sportowy „Energia” Kozienice, Klub Jeździecki „SKARB” Kozienice oraz Klub Tenisa Stołowego Kozienice;
Enea Wytwarzanie została sponsorem Kozienickiego Klubu Siatkówki. Poprzez udzieloną pomoc, Grupa Enea
wspiera męską drużynę seniorów w rozgrywkach ligowych oraz angażuje się w promocję siatkówki wśród dzieci
i młodzieży;
Enea Wytwarzanie była sponsorem zawodów Grand Prix Polski w Kozienicach. W zawodach rywalizowali
najlepsi polscy pływacy.

KULTURA I PARTNERSTWA SPOŁECZNE
−
−

−
−
−

−

Kolejny rok byliśmy mecenasem Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Filharmonii Zielonogórskiej;
Objęliśmy mecenatem Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy im. Ignacego Jana Paderewskiego, która dołączyła
do instytucji kultury wspieranych przez naszą firmę. Mecenat symbolicznie zainaugurował koncert „Błękitna
rapsodia” pod batutą Jerzego Maksymiuka;
Teatr Polski w Szczecinie dołączył do grona instytucji kultury, które objęliśmy mecenatem. To wysoko ceniony
ośrodek kultury w Polsce i ważna instytucja dla lokalnej społeczności;
Pod naszym patronatem odbyły się festiwale muzyczne, skierowane do różnych grup odbiorców – Enter Enea
Festival, Enea Spring Break, koncert „Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie";
Zostaliśmy partnerem ósmej edycji plebiscytu „Pokażcie klasę”. Od kilku lat wspieramy plebiscyt, który ma na
celu kreowanie aktywnych postaw wśród uczniów, rozwijanie twórczego myślenia, pomysłowości oraz
autopromocji młodego pokolenia;
Objęliśmy patronatem festiwal młodych talentów SanLoRemo. Festiwal jest nieprzerwanie organizowany od
1986 roku i odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

INICJATYWY GOSPODARCZE
−
−
–
–

Enea Trading była partnerem wydarzenia Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Tematami dyskutowanymi
podczas konferencji był rynek mocy oraz współczesne trendy w energetyce;
Grupa Enea objęła partnerstwem Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL. Uczestnicy
debaty rozmawiali o tym, jakie wyzwania stoją przed naszym sektorem w 2018 roku;
Enea Operator została partnerem strategicznym EXPOPOWER, które odbyły się na Międzynarodowych Targach
Poznańskich;
Enea Wytwarzanie była partnerem IV Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty,
modernizacje”, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym.

