
Wybrane projekty prospołeczne EC Wybrzeże S.A.

• Program dla Najuboższych Klientów

• Program edukacyjny „Ciepło dla Trójmiasta”

• CASE STUDY „ecoTydzień 2009”
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Program wsparcia Klientów najbardziej potrzebujących - organizacji  

pozarządowych poprzez przekazanie środków na pokrycie rachunków  za ciepło 

produkowane w EC Wybrzeże S.A. 

Program realizowany we współpracy z gminami: Gdańsk, Gdynia, Rumia

Wsparciem objętych zostało 9 organizacji:

• 4 organizacje z Gdańska 

• 4 organizacje z Gdyni

•1 organizacja z Rumi

Gdański Oddział TPD – organizacja, która otrzymała 

wsparcie na pokrycie rachunków za ciepło  

Program dla Najuboższych Klientów

Łącznie tylko w 2009 roku spółka przekazała na ten cel 90 tys. zł.  
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W ramach programu:

• rocznie odwiedza Elektrociepłownię Gdyńską około                   

450 uczniów

• młodzież poznaje proces wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej, otrzymuje materiały informacyjne i gadżety

• program obejmuje wizytę w KZG i rejonie 

ciepłowniczym OPEC – Witomino 

W ramach współpracy realizowane są także inne projekty prospołeczne m.in. film edukacyjny         

i publikacje ekologiczne.

Podobne programy edukacyjne KZG realizuje we współpracy ze spółkami PEWIK , 

Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze.

Program „Ciepło dla Trójmiasta”

Program edukacyjny w formie warsztatów dla młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych, którego celem jest promocja zasad racjonalnego 

użytkowania energii.

Program realizowany we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina 

Redy i Chylonki.
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CASE STUDY



Wstęp

Cel : promocja postaw proekologicznych                                                        

komunikowanie jednej z cech produktu – ekologii

Założenia: stworzyć wydarzenie medialne

wydłużyć czas trwania przekazu

trafić z przekazem do różnych grup odbiorców

Odbiorcy : władze lokalne

klienci biznesowi 

mieszkańcy Trójmiasta i Rumi

Termin : 22 IV – 10 X 2009
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Inicjatywy
• Konkursy dla różnych grup odbiorców
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Inicjatywy

• ponad 3 tysiące toreb wielokrotnego użytku dla mieszkańców 

Gdyni i Rumi

77

Gdynia, 14.09.2010



Inicjatywy

• „ecoMeeting VIP” dla władz lokalnych i klientów w Ec2
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Inicjatywy

• „ecoWarsztaty” dla mieszkańców w Gdańsku i Gdyni
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Inicjatywy

• „Kino Ekologicznego Niepokoju” w Kinie Neptun w Gdańsku
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Inicjatywy

• „ecoForum” dla mieszkańców w Ec2
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Inicjatywy

• „ecoForum” dla mieszkańców w Ec2
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Inicjatywy

• „ecoForum” dla mieszkańców w Ec2
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Inicjatywy

• „Prestiżowa Aleja” dla Gdyni – władze i klienci biznesowi
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Inicjatywy – finał

10 października posadzono 1.000 sadzonek drzew na 

terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
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Media
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Media
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Efekty

• 400 os. - aktywnych uczestników „ecoTygodnia 2009”

• 3 tys. unikalnych odwiedzin na www.ecwybrzeze.pl/eco

• 20 tys. odwołań do „ecoTydzień” w wyszukiwarce google

• 32 tys. unikalnych odwiedzin na www.ecoklaps.pl

• obecność w większości opiniotwórczych mediów lokalnych

• zainteresowanie mediów branżowych
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Indeks aktywności z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu dla mikro, małych 

i średnich firm
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Indeks aktywności z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu dla mikro, małych 

i średnich firm
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Dziękujemy za uwagę,
zapraszamy do zadawania pytań lub kontaktu… 
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