ПАРТНЕРСТВО
СА ЗАЈЕДНИЦОМ
Пројекти из области друштвено одговорног пословања

Образовање

Млади
екорепортери

Струковно удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“,
национални оператер програма Млади еко-репортери, уз подршку
„Електропривреде Србије“, организује конкурс „Енергетска ефикасност
очима Младих еко-репортера“ за младе од 11 до 21 године. Еко-репортери
у својим репортажама, у виду писаног есеја, фотографије или видео-записа,
из свог угла баве се питањима смањења потрошње енергије. Млади се
охрабрују да се баве питањима како ефикасније користити енергију, живети
квалитетније и плаћати мање на нивоу школе или у свом домаћинству.
Међународни програм Млади еко-репортери намењен је оспособљавању
младих да заузму став и да извештавају о локалним питањима и проблемима
у животној средини. Програм нуди младим ентузијастима могућност
да се њихов глас чује јер се најбољи радови промовишу на локалном и
међународном нивоу. Програм се спроводи више од 20 година и тренутно
у њему учествује 35 земаља, у којима се организују национална такмичења,
док се првопласирани радови прослеђују на међународно такмичење.
Такмичења се организују сваке године како би охрабрили младе из целог
света да напредују, уче, истражују и укажу на проблеме у животној средини,
како би мотивисали локалну заједницу на њихово решавање. Крајњи циљ
је да се решавањем локалних проблема покрену иницијативе за решавање
глобалних проблема животне средине.
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Образовање
Научно-едукативни камп
„Михајло Пупин“ у Идвору
У сарадњи са Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ из
Панчева, „Електропривреда Србије“ подржава научно-едукативни камп
„Михајло Идворски Пупин“ у Идвору, родном месту познатог научника.
Програм кампа намењен је ученицима који су вишеструки освајачи награда
на државним такмичењима и међународним олимпијадама из физике,
математике и програмирања, како би се даље развијао потенцијал ових
даровитих ученика у области природноматематичких наука, који касније
најчешће уписују факултете попут електротехничког, математичког и
физичког, на којима су међу најбољим студентима.
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Образовање

Фестивал
науке
Фестивал науке је највећи догађај у региону који се бави промоцијом науке
и образовања. Мисија фестивала је подршка образовању коришћењем
савремених метода учења. Дружење најмлађих с науком на поставкама
„Електропривреде Србије“ протекло је у креативном упознавању са
различитим начинима производње електричне енергије. На поставци
о ветропарковима посетиоци су могли да тестирају јачину ветра која је
потребна за покретање ветрогенератора са различитим бројем елиса и
да допуне батерије мобилних телефона помоћу оригиналних „пуњача“ –
малих ветрењача. О соларној енергији учили су покретањем макета авиона
помоћу малих соларних панела, док су љубитељи спортских активности
окретањем педала бицикла производили електричну енергију којом су
укључивали мале кућне апарате и различите типове сијалица.
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Образовање

Опремање
школа
Уз помоћ „Електропривреде Србије“ око 150 школа набавило је потребан
намештај, нову опрему и реконструисало своје објекте. Бољи услови за
образовање обезбеђени су широм Србије и тиме омогућено да деца, као
највреднији део српског друштва, имају модерну наставу у адекватном
окружењу и да у корак прате вршњаке из најразвијенијих земаља.

Теслианум
алманах
Алманах је део пројекта „Академија малих генија - TESLA GENIUS“. Покренут
је са идејом да се широј читалачкој публици на креативан начин приближи
јединствени, отворени ум великог научника Николе Тесле, који је оставио
низ изума на којима почива савремени свет.

Подршка
образовању
ромске деце
Пројекат „Образовање ромске деце и запошљавање Рома“, у организацији
удружења „Дечји ромски хуманитарни центар – Влашки Роми“, има
сталну подршку „Електропривреде Србије“. Циљ је социјализација и бржа
интеграција у друштво ромске деце захваљујући подстицању њиховог
образовања. Један од главних узрока сиромаштва и лошијег квалитета
живота ове категорије становништва је неадекватно образовање. Донирана
средства се користе за организацију додатне наставе, набавку школског
прибора, редовних ужина и превоза до школе, како би се подстакли да
наставе своје школовање. Циљ је, поред успешног завршетка основне
школе, обавезно стицање средњег и вишег образовања.
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Конференције и
стручни скупови
„Електропривреда Србије“ подржава организацију конференција, стручних
скупова и свечаности поводом обележавања значајних јубилеја. Међу
догађајима који су подржани у претходном периоду су: симпозијум CIGRE
Србија Међународног савета за велике електричне мреже, међународна
конференција СИМТЕРМ Машинског факултета Универзитета у Нишу,
свечаност поводом обележавања 140 година од рођења великана српске
и светске науке удружења „Милутин Миланковић“, свечана академија
поводом обележавања 50 година постојања Научног друштва Србије
и свечана академија поводом обележавања дана Електротехничког
факултета Универзитета у Београду.
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Здравство и
социјална питања

УНИЦЕФ
Партнерством са Уницефом, светском организацијом која промовише и
штити дечја права, „Електропривреда Србије“ је подржала више пројеката
у овој области, међу којима је и „Развој у раном детињству“. У оквиру
националне кампање „Сваки тренутак је важан“, ЕПС и Уницеф су мајкама
у породилиштима широм Србије поделили 35.000 комплета брошура о
свим фазама раног развоја детета. Опремљена су и саветовалишта за
рани развој у три дома здравља у Београду, Нишу и Крагујевцу.
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Здравство и
социјална питања
„Електропривреда Србије“ подржава унапређење квалитета лечења деце
оболеле од рака. Поред савремених услова за лечење малих пацијената,
потребно је обезбедити и психолошку подршку деци и њиховим породицама,
које воде дугу и неизвесну борбу за излечење својих најдражих. Зато је
важан допринос бројним пројектима НУРДОР-а, од рехабилитационих
кампова за децу лечену од малигних болести, радионица за психосоцијалну
подршку до отварања родитељских кућа за смештај малих пацијената из
унутрашњости током лечења у Београду, Нишу и Новом Саду. Удружење
обезбеђује средства за набавку опреме и неопходних апарата за потребе
свих дечјих хематолошких одељења у земљи. Бројним публикацијама
упознају јавност са проблемима деце оболеле од рака и њихових породица.

Национално
удружење
родитеља деце
оболеле од рака
(НУРДОР)
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Здравство и
социјална питања
Мали
велики
људи
Набавка
дигиталних
вага за бебе
Центар за
смештај
и дневни
боравак деце
и омладине
ометене у
развоју

Организација за помоћ и бригу о деци са посебним потребама, симболичног
назива „Мали велики људи“, скреће пажњу друштва на потребе ментално
недовољно развијене деце, деце с физичким хендикепом, са оштећењем
вида, слуха, говора...
Летња манифестација „Игре без граница за децу са посебним потребама“
представља такмичарске игре посебно прилагођене сваком детету у
зависности од узраста и процењених могућности за учешће, како би се
сва деца осећала сигурно у забавним активностима које су симбол сваког
срећног детињства.
„Електропривреда Србије“ подржава и зимску
манифестацију „Санке Деда Мраза“.

Донирањем дела средстава „Електропривреда Србије“ прикључила се
националној акцији набавке дигиталних вага за бебе и дужиномера, како би
све здравствене установе у Србији биле опремљене идентичним уређајима
према светским стандардима, који омогућавају праћење правилног развоја
деце од првог дана. У оквиру додатне подршке новорођеној деци, донацију
је добила и Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“.
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Донирана су средства за побољшање општих услова рада у дневном боравку
у Шекспировој улици у Београду, који је први и највећи овакав боравак
у Србији. Корисници у боравку имају исхрану, негу и стручни третман,
који реализују дефектолози, терапеути, медицинске сестре, психолози,
логопеди, социјални радници, а обезбеђен је и превоз корисника.

Здравство и
социјална питања
Саветовалиште
за борбу
против насиља
у породици

Рад сигурних кућа, које су у оквиру делатности саветовалишта, неопходан
је услов како би се помогло женама и деци жртвама насиља да добију
заштиту, опоравак, подршку и стручну помоћ, уз квалитетне услове боравка
карактеристичне за породично окружење.

Покрет за децу
„Три плус“

Удружење реализује програме осмишљене за породице са троје и више
деце у циљу подстицања проширења породице. Активности покривају
бројне области подршке, од предлога измена законских регулатива
и обезбеђивања олакшица за породице са више деце до едукације о
значају пораста наталитета у Србији и предлога конкретних пројеката.
„Електропривреда Србије“ као национална компанија види ову тему као
приоритет у друштву и подржава удружење.

Фондација
СОС Дечја села
Србија
Пројекат СОС Дечје село Краљево центар је за породични смештај деце без
родитељског старања са мрежом хранитељских породица, које пружају
породични смештај деци из целе Србије о којој родитељи из различитих
разлога не могу да се старају.
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Култура и уметност
Београдски
фестивал игре
Манифестација која доноси најсавременије светске трендове у области
кореографије и продукције савремене уметничке игре и ставља Београд
на међународну мапу уметничких дестинација. Подршка фестивалу
је важна, не само због доказане уметничке вредности већ зато што
омогућава професионални развој домаћим играчима и кореографима
праћењем најновијих достигнућа у области уметничке игре и контакте са
иностраним трупама који отварају могућности ангажмана и стипендирања
младих играча. Бројна публика, више стотина познатих кореографа који
су учествовали од оснивања и велико интересовање домаћих и страних
медија довољно говоре о квалитету. Место на ком се откривају нове
продукције, исписује историја игре и са подједнаком пажњом представљају
афирмисани и млади аутори.
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Култура и уметност

У културно-уметничким областима подржани су и АКУД „Шпанац“, КУД
„Станко Пауновић“, удружење за пропаганду ликовне културе „Грујица
Лазаревић“ Рудовци, удружење грађана „Чисто место“ – подршка галерији
„Душан Старчевић“ у Смедеревској Паланци и младим неафирмисаним
уметницима, Центар за културу Лазаревац, Дом културе „Стеван Мокрањац“
Неготин – манифестација „Мокрањчеви дани“, Народна библиотека
Голубац – „Голубачки фестивал историјског филма“, Фестивал младих и
манифестација „Сајам Дунава“.
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Национална обележја,
симболи и традиција
Донацијама „Електропривреде Србије“ помогнута је обнова и изградња
бројних верских објеката: манастира Светог великомученика Георгија
у Ћелијама, Храма Свете Петке у Петки, Цркве рођења Светог Јована
Крститеља у Ратини/Краљево, Храма Свете Тројице у Барзиловици.
Донација угља упућена је манастиру Свете Тројице у Бијелим Водама код
Љубовије.
У оквиру подршке очувању трајних вредности, „Електропривреда Србије“
подржала је Српску академију наука и уметности на пројекту „Манастир
Студеница – древност, континуитет, савременост“. Овим научностручним
пројектом обележено је 800 година аутокефалности Српске православне
цркве. Укрштањем конвенционалних експоната са новим технологијама
и дигиталним инсталацијама креирана је интерактивна, савремена
презентација манастира Студеница.
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Теме и активности у вези са очувањем националног идентитета и различитих
питања од националног значаја подржане су и донацијама следећим
удружењима: удружење Савез Срба из региона, удружење грађана „Мајка
девет Југовића“ – подршка народним кухињама на територији Косова и
Метохије, Удружење породица киднапованих и убијених на КиМ „Косметске
жртве“, Удружење новинара Србије – обележавање двадесетогодишњице
бомбардовања зграде Радио-телевизије Србије.
Међу осталим хуманитарним активностима су подршка Асоцијацији
ветерана Београд, Удружењу хранитеља Београд, као и донација угља
колективном центру за избеглице на Савском венцу.

Спортске игре
младих

Спорт

Највећа спортска манифестација за децу и омладину на овим просторима,
чији је циљ промоција здравог начина живота, али пре свега повезивање
деце региона. Основцима и средњошколцима из региона омогућено је
бесплатно учешће у десет такмичарских дисциплина – мали фудбал,
одбојка на песку, улични баскет, рукомет, одбојка, игра између две ватре,
стони тенис, тенис, атлетика и шах. Игре су постале препознатљив бренд,
али нису обично такмичење јер се кроз игру промовишу пријатељство,
солидарност, поштовање различитости, фер-плеј као најбоља алтернатива
негативним утицајима данашњице – дроге, насиља и различитих врста
интолеранције. Спортске игре младих су постале највећа манифестација
аматерског спорта у Европи, а само у Србији учествује преко 70.000 младих
такмичара из скоро 200 места, градова и општина широм земље.
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Спорт
Веслај за своју
школу
Веслачки клуб „Црвена звезда“ Ада Циганлија организује манифестацију
„Веслај за своју школу“ – трку која већ годинама на савском рукавцу
традиционално окупља матуранте и матуранткиње београдских гимназија
и њихове професоре, који веслају заједно с њима.

15

Горска служба
спасавања (ГСС)
Удружење Горска служба спасавања окупља искусне планинаре,
алпинисте, спелеологе, рониоце, скијаше и параглајдисте око истог циља
– спасти људски живот. Добро организована обука спасилаца предуслов
је за стварање врхунске спасилачке службе, спремне да успешно одговори
на сваки изазов у циљу безбедности и заштите грађана. За извођење
акција спасавања на неприступачним теренима неопходна је квалитетна
опрема – лична опрема спасилаца, опрема за приступ повређеном и
пружање прве помоћи, опрема за евакуацију, комуникацију и оријентацију.
Специфичну опрему карактерише висока цена набавке уз ограничено време
коришћења, због чега је „Електропривреда Србије“ дала свој допринос
хуманим циљевима овог удружења.

Фотографије:
Фестивал науке
Фондација СОС Дечја села Србија
Београдски фестивал игре
АКУД „Шпанац“
Спортске игре младих
Веслачки клуб „Црвена звезда“
Горска служба спасавања
Фотоархива ЈП ЕПС

Пројекти из области
друштвено одговорног пословања

2017-2019.

