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Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.
Plusz energiát adunk program

A „Plusz energiát adunk” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategóriában illetve a MAF Az Év Társadalmi Befektetési
Programja Kategóriában is 1. helyezést ért el.
A program kezdő időpontja: 2010. december 1.

A programra fordított támogatás:
 pénzben 28 000 000 Ft

Kapcsolattartó:
Irlanda Boglárka

 természetben „Fizibusz” program — kihelyezett fizikaóra, kb. 300 db.

osztályvezető

számítógép/monitor az e-hulladékbontó üzembe, 240 db 110 l-es zsák
használt ruha, 232 db iskolakezdési csomag, 20 facsemete, 40 rózsatő
 önkéntes munkában 2 munkatárs 36-36 óra, további 45 fő munkatárs
átlag 12 óra, kb. 200 munkatárs átlag 2 óra.
 menedzsment költségben 1 fő szervező 184 óra, 9 fő átlag 12 óra.

06-46-535-107

A program célja:
A „Plusz energiát adunk” program célja a hátrányos helyzetű embercsoportok
társadalmi integrációjának előmozdítása, a vállalat karitatív célok iránti elkötelezettségének tudatosításával a fogyasztói attitűd formálása, a jó hírnév erősítése, valamint a vállalaton belül a munkatársak elkötelezettségének erősítése
a társadalmi felelősségvállalás iránt.

boglarka.irlanda@emasz.hu
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A program leírása:
A program egy évet ölelt fel, 3 fő fókuszterületen: Hétes telepen élők társadalmi integrációjának előmozdítása, a tarnabodi befogadófaluban új életet kezdett családok és a budapesti Déli pályaudvar környéki hajléktalanok ellátásának segítése.
Hétes telepen a vállalat támogatta a hátrányos helyzetű tanulók oktatását, az alkotótábort, kihelyezett fizikaórákat szervezett, adósságkezelési és életvezetési tanácsadást tartott rászorulók részére. A vállalat önkéntesei a helyiekkel közösen dolgoztak a lakókörnyezetük javításán. A vállalat munkatársai ruhagyűjtés szerveztek, amelyet szegénységben élő családok részére jutattak el.
A vállalat a tarnabodi hulladékbontó üzembe e-hulladékot biztosított.
Továbbá a vállalat támogatta Budapesten a hajléktalan ellátást intézményi-beruházás és szociális mentő
beszerzésével, illetve helyben végzett önkéntes munkával.
A p r o 12
g réva során
m e 152
r e tanár
d m ékapott
n y e idíjat
:
 232 iskolás részesült támogatásban
 230 gyermek vett részt az alkotótáborban
 kb. 1 500 fő vett részt az életvezetési tanácsadásban
 500 hajléktalan részesült támogatásban
 300 db monitor és számítógép került szétbontásra.

A program hatása:
 munkatársak szociális érzékenysége nőtt, problémamegoldó képességük javult
 a támogatottaknál kialakult a kulturált lakókörnyezet iránti igény
 a támogatottaknál tudatosabb fogyasztói magatartás alakult ki
 a hajléktalanok életkörülményei javultak.

A program során megvalósult együttműködések:
Az év során tervezett feladatok megvalósításában szerepet vállaltak a Társaság anyavállalatának érdekeltségi körébe tartozó más magyarországi vállalkozások: ELMŰ Nyrt., FŐGÁZ Zrt., Mátrai Erőmű Zrt., GA
Magyarország Kft., továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Bódis Kriszta (író, dokumentumfilmes,
pszichológus), a helyi és regionális média, kiegészülve az országos médiával. Az anyavállalat érdekeltségébe tartozó cégek segítették vállalatukon belül a kommunikációt, részt vettek a beszerzésben, a gyűjtésekben, a helyszínen történő szétosztásban, a közös munkákban. A helyben működő szervezetek és a
helyi véleményvezérek tapasztalataira való építkezés: a szükségletek feltérképezése, a közös célmeghatározás, a támogatottakkal való kapcsolatfelvétel, a hatékony támogatás elengedhetetlen tényezője volt.
A média a támogatott célcsoporttal valamint a vállalattal kapcsolatos szemléletformálásban játszott szerepet.
További információ a programról:
http://www.maltai.hu/?action=new&newid=505

