PGE GiEK SA pomaga wybudować przedszkole na Filipinach
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA przystąpiła do eko-akcji „zbieram i wspieram”, zainaugurowanej przez Sekretariat Misji
Zagranicznych Księży Sercanów w ramach projektu zbieramto.pl. Polega ona na gromadzeniu m.in. małych elektrośmieci. Dochód z ich
utylizacji pomoże w budowie przedszkola dla kilkuletnich Filipińczyków – dzieci ofiar tajfunu Sendong.
Zbieramy i wspieramy
Ruszyliśmy z akcją „zbieramy i wspieramy”, dzięki której możemy uporządkować nasze otoczenie z niepotrzebnych elektrośmieci i
jednocześnie pomóc potrzebującym. We wszystkich jednostkach naszej spółki znajdziecie plakaty informacyjne oraz pojemniki na
baterie, płyty CD i stare telefony komórkowe.
I TY możesz pomóc – wrzucenie wyczerpanej baterii, zniszczonej płyty CD czy starego telefonu do oznaczonego pojemnika to mały
gest, który nie kosztuje „wiele energii”, a tak wiele zmienia. Każdy kilogram elektrośmieci, to równowartość jednej cegły.
Od lutego 2016 r. działania PGE GiEK SA z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zyskują transgraniczny charakter.
Dzieje się tak w wyniku dołączenia spółki do eko-akcji „zbieram i wspieram”.
Jeden kilogram elektrośmieci = jedna cegła, czyli CSR na Filipinach
W Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia na filipińskiej wyspie Minadano, stworzonej dla rodzin poszkodowanych przez tajfun Sendong,
wzniesiono już 600 domów. 20 sfinansowali darczyńcy z Polski m.in dzięki inicjatywom zbiórek srebrnego i złotego złomu, dużego
sprzętu RTV i AGD, baterii, płyt CD oraz telefonów komórkowych. Kolejne wyzwanie stanowi budowa przedszkola dla dzieci ofiar
tajfunu. Maluchy z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień zajęć w nowym obiekcie. Z myślą o filipińskich przedszkolakach, w lutym
2016 r., we wszystkich lokalizacjach PGE GiEK zostaną udostępnione pojemniki na elektrośmieci. Każdy kilogram wyczerpanych
baterii, porysowanych płyt CD/DVD czy starych telefonów komórkowych, to równowartość jednej cegły.
-Biorąc udział w tej akcji w prosty sposób pomagamy potrzebującym, inspirujemy najbliższe środowisko działaniami charytatywnymi,
budujemy świadomość ekologiczną oraz motywujemy do ochrony środowiska naturalnego” – mówi Sławomir Zawada, prezes PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
„Eko-dobro”, które płynie z prądem!
PGE GiEK SA jest kolejną wieloodziałową organizacją, z którą Sekretariat Misji Zagranicznych nawiązuje długofalową współpracę.
– Jesteśmy zaszczyceni możliwością wspólnego działania na rzecz poprawy warunków życia najmłodszych mieszkańców Wioski, dla
których przedszkole będzie miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju. Dotychczas w akcjach „zbieram i wspieram” uczestniczyły
głównie dzieci ze szkół i przedszkoli. Teraz, dzięki PGE GiEK, działaniami charytatywno-ekologicznymi będziemy mogli inspirować
dorosłych. Zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw dobroczynnych i motywowanie pociech do dbania o przyrodę – poprzez
dawanie pozytywnego przykładu – jest niezwykle cenne. Wrzucenie wyczerpanej baterii do naszego pojemnika to mały gest, który nie
kosztuje „wiele energii” – a tak wiele zmienia. Chociażby przyszłość małych Filipińczyków. Warto, by eko-dobro „płynęło z prądem” –
podkreśla Barbara Radko, koordynator projektu „zbieram i wspieram” z SMZ Księży Sercanów.
Ekologicznie, odpowiedzialnie i charytatywnie
Realizując idee CSR, PGE pamięta o otaczającym środowisku, jak również o najbardziej dotkniętych przez los. Stąd zaangażowanie w
akcję przy partnerskim udziale firmy recyklingowej ARGO-FILM.
Celem wielu projektów i inwestycji prowadzonych przez PGE jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona
naturalnych ekosystemów. Grupa PGE podejmuje działania na rzecz rekultywacji terenów pogórniczych, zarządzania emisjami gazów i
pyłów, ochrony wód i gleb, oraz gospodarki odpadami. Biorąc udział w akcji, pracownicy Spółki mogą aktywnie chronić środowisko
naturalne, pogłębiać ekologiczną świadomość – a jednocześnie w prosty sposób pomóc Filipińczykom. Więcej informacji o akcji
„zbieram i wspieram” jest dostępnych na www.zbieramto.pl (http://www.zbieramto.pl/).

