POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ENERGETYKI CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Grupa Kapitałowa ECO SA prowadzi swoją działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Aktywność w przestrzeni społecznej odpowiedzialności biznesu znajduje odzwierciedlenie w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ECO SA na lata 2017-2021 oraz
jej misji, zgodnie z którą przedsiębiorstwo oferuje wysokiej jakości rozwiązania
energetyczne dla swoich klientów, budując tym samym wartość dla akcjonariuszy i wspomagając zrównoważony rozwój lokalnych społeczności. Realizując
działalność statutową ECO kieruje się osiąganiem najwyższych standardów
jakościowych, dbałością o potrzeby klienta oraz troską o środowisko naturalne,
przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju spółki i jej pracowników.

ECO realizuje politykę społecznej odpowiedzialności kierując się następującymi
zasadami:
zrozumienie i propagowanie wartości bliskich lokalnej społeczności
wpływ na aktywność mieszkańców, grup interesariuszy poprzez
integrację i budowę zaangażowania wokół ważnych społecznie
projektów
udział w procesie poprawy jakości życia społeczności lokalnych m.in.
poprzez działania związane z ochroną środowiska naturalnego,
inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną
podejmowanie działań mających wpływ na zwiększenie atrakcyjności
miast, w których ECO świadczy swoje usługi, jako miast przyjaznych
mieszkańcom, m.in. poprzez współpracę z klientami i samorządami
budowę zaangażowania i identyfikacji pracowników z marką ECO m.in.
poprzez włączanie ich w realizowane przez ECO inicjatywy społeczne
oraz komunikację wewnętrzną
realizację wszelkich działań z zakresu CSR w powiązaniu z wysokimi
standardami etyki oraz kultury prowadzenia biznesu
budowanie wizerunku ECO jako organizacji wrażliwej społecznie, odpo
wiedzialnej ekologicznie, otwartej na potrzeby klientów i mieszkańców,
w tym również potrzeby informacyjne.

grupa kapitałowa eco realizuje politykę społecznej
odpowiedzialności w następujących obszarach:
WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH
EDUKACJA EKOLOGICZNa
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
WOLONTARIAT PRACOWNICZY

WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH
sport
Spółki Grupy Kapitałowej ECO angażują się we wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych, w tym szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży. W
sporcie synonimami działalności statutowej ECO są: zdrowa rywalizacja,
zasada Fair Play, rozwój i inwestowanie w przyszłość. Projekty realizowane w tym obszarze są długofalowe i wielowymiarowe, gdyż obok zaangażowania w rozwój drużyny OKS Odra Opole, Grupa Kapitałowa ECO
stawia również na wsparcie dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo,
stwarzając tym samym realne perspektywy rozwoju młodego pokolenia.

kultura
ECO wspiera te obszary kultury i lokalnego dziedzictwa, które najbardziej
wsparcia wymagają, bo są dorobkiem i sukcesją pokoleń. Podstawą realizowanych projektów jest aktywizacja społeczna i integracja wielopokoleniowa wokół ważnych społecznie idei.

charytatywne
Wieloletnie i długofalowe programy wsparcia kierowane są przez ECO do
instytucji, które w ramach realizacji własnych celów statutowych pomagają
ratować zdrowie i życie osób chorych i cierpiących, służą wyrównaniu
szans społecznych ludzi młodych poszkodowanych przez los, a także
dedykowane są zapewnieniu godnej starości osób samotnych i potrzebujących.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
W trosce o zdrowie i jakość życia mieszkańców ogrzewanych miast Grupa
Kapitałowa ECO SA wyprzedza standardy w zakresie ochrony środowiska, przykładając dużą wagę do poprawy czystości powietrza. Istotnym
elementem działań związanych z ochroną środowiska naturalnego jest
edukacja ekologiczna. ECO kreuje własne, autorskie projekty edukacyjne,
dedykując je różnej publiczności, ale największy nacisk kładąc na edukację najmłodszych.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
Grupa Kapitałowa ECO SA jest aktywna w obszarze współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami realizując projekty naukowe i badawcze, które
przyczyniają się do rozwoju innowacyjności. Grupa Kapitałowa ECO SA
będąc dużym i stabilnym pracodawcą realizuje projekty związane z edukacją i rozwojem przedsiębiorczości wśród ludzi młodych i przygotowaniem ich do pracy zawodowej.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Największą wartością Grupy Kapitałowej ECO SA są pracownicy.
Poprzez stworzenie właściwych warunków pracy, możliwości podnoszenia
kompetencji i rozwoju, Grupa Kapitałowa ECO SA pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania i jakość pracy. Dodatkowo
zaangażowanie i wzrost identyfikacji pracowników ze spółką realizowany
jest poprzez aktywizację społeczną pracowników i włączenie ich w inicjatywy społeczne realizowane przez ECO oraz stworzenie możliwości inicjowania pomysłów w zakresie wsparcia lokalnych akcji społecznych.

