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BorsodChem Zrt.
„A jövő vegyipara, a vegyipar jövője” program

„ A jövő vegyipara, a vegyipar jövője” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában került shortlistre.
A program kezdő időpontja: 2007. szeptember

A programra fordított támogatás:
 pénzben 11 000 000 Ft
 természetben 20 db számítógép, ellátás 600 fő számára,

ajándék 800 fő számára
 önkéntes munkában 5 fő havi 2 óra
 menedzsment költségekben 6 fő napi 2 óra és 7 fő vice
president (igazgató) havi 2 óra.

A program célja:
A program célja a gyermekek vegyiparhoz történő szoktatása. A vállalat szeretne minél több gyermeket a kémia felé orientálni és felkészíteni arra, hogy
magasan kvalifikált munkaerővé váljanak, akiket szívesen látnak majd a társaságnál. Ez jövőt jelenthet mind a város, mind a város fiataljai számára.
Azok a diákok, akik úgy döntenek, hogy életpályájukként a vegyipart választják, abban is biztosak lehetnek, hogy elsősorban munkát és további fejlődésüket is szolgáló munkaadóra találnak a BorsodChemben.

Kapcsolattartó:
Hirskó Renáta
PR munkatárs
48/522-888
renata.hirsko@borsodchem.eu
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A program leírása:
A program gerincét a gyárlátogatások adják, melyen a város valamennyi tanulójának
lehetősége van részt venni. Arra törekszenek, hogy olyan gyerekek látogassanak el a
BorsodChembe, akik korábban nem jártak ott. A tervek között szerepel, hogy néhány
éven belül a város valamennyi iskolása - közel 7000 fő - elmondhassa, „Én már jártam a
BorsodChemben." A tanulók busszal érkeznek a gyár területére, ahol idegenvezető segítségével kapnak betekintést a gyár mindennapjaiba, a vegyiparba és az általuk használt termelési és technológiai folyamatokba. Emellett az érdeklődő diákok számára kémia és fizika szakköröket indítanak, a város elkötelezett tanárainak bevonásával. A tanultakról a gyermekek később rajz- és szakmai versenyek keretében adhatnak tanúbizonyságot.
A program eredményei:
 2007-2010 között 2000 gyermek vett részt gyárlátogatáson
 kémia és fizika szakkör 30-30 fő részvételével indult, a létszám évről-

évre folyamatosan nő
 a kémia és rajzversenyeken kb. 200 tanuló vett részt évente
 a programmal 1 óvodát, 6 általános és 6 középiskolát támogattak.
A program hatása:
 az elmúlt években megháromszorozódott a kémiai tanulmányok felé orientálódó ta-

nulók száma
 a támogatási kérelmek egyre gyakrabban arra irányulnak, hogy a kémiával kapcsolatos rendezvények megtartásához egy-egy munkavállalót bocsásson a vállalat rendelkezésre
 a lakosságnak a vállalathoz való hozzáállásában óriási pozitív változás következett be.
További információ a programról:
www.borsodchem-hu.com

