Друштвено одговорно пословање

Извештај о друштвено одговорном пословању
На исти начин на који пружа енергетски ослонац грађанима и привреди Србије,
„Електропривреда Србије“ настоји да допринесе развоју и благостању заједници у којој
послује. Желимо да успех компаније меримо не само оствареним пословним
резултатима, већ и оним што чинимо за добробит заједнице.
„Електропривреда Србије“ своје друштвено одговорно пословање спроводи у свим
областима живота: науци, образовању, здравству, култури, спорту, хуманитарним
активностима, очувању духовних вредности и активностима верских заједница.
Већ годинама уназад, ЕПС подржава и помаже рад најважнијих државних установа,
институција и удружења у области науке и образовања: Универзитета у Београду и факултета
који образују стручњаке потребне електропривреди, Српске академије наука и уметности,
Института Никола Тесла, Института Михајло Пупин, Савеза инжењера и техничара.
Подржавамо и најважније струковне скупове и сајмове: CIGRE, CIRED, Енергетика,
Рударство, Воде и Сајам енергетике. А кроз различите манифестације које су тематски
окренуте науци, као што су Фестивал науке, Тесла дани и Ноћ истраживача, ЕПС даје свој
допринос афирмисању науке. Подржали смо и научне и едукативне кампове за најмлађе Дечији камп „Виминацијум“ и Еко камп „Тара“.
„Електропривреда Србије“ посебно жели да покаже своје друштвено одговорно пословање у
оним осетљивим подручјима живота као што је здравство. ЕПС настоји да се укључи у што
већи број акција за пружање помоћи у лечењу, нарочито онда када су деца у питању.
Својим донацијама ЕПС је омогућио бољи рад највећих здравствених установа у
земљи (Клинички центар Србије, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Клинички
центар Драгиша Мишовић) и многих болница у Србији, као и набавку медицинских апарата,
опреме и лекова.
Своју хуманост ЕПС показује на делу - подржавамо рад домова за незбринуту децу и особа
са инвалидитетом, помажемо децу без родитеља и децу избеглица са Косова и Метохије, рад
невладиних организација у области заштите људских права и права мањинских заједница.
„Електропривреда Србије“ је посебно поносна на хуманост коју су њени запослени показали
у најкритичнијим тренуцима (земљотрес у Краљеву и катастрофалне мајске поплаве 2014.
године). Поред тога, наши запослени често учествују у акцијама добровољног давања крви.

„Електропривреда Србије“ с посебним задовољством подржава развој и унапређење
културе и уметничког стваралаштва, заштиту културних добара и културне баштине. ЕПС је
пријатељ националних институција културе: Народног музеја у Београду, Народног
позоришта у Београду, Музеја Николе Тесле, Музеја науке и уметности, Музеја савремене
уметности, али и читавог низа пројеката из области културе.
ЕПС препознаје значај спорта и српских спортиста који су често најбољи амбасадори државе.
Већ традиционално, компанија даје подршку олимпијском и параолимпијском комитету
Србије, Одбојкашком, Рукометном, Ватерполо, Стрељaчком и Атлетском савезу Србије, као
и врхунским спортистима у остваривању резултата на регионалним и међународним
такмичењима.
Најважније верске установе и институције у земљи имале су подршку и разумевање
„Електропривреде Србије“ – ЕПС је донатор завршетка изградње Храма Светог Саве у
Београду а помоћ смо упутили многим манастирима и црквама, али и верским објектима
других вероисповести у Србији.
Један од приоритета „Електропривреде Србије“ јесте еколошки одрживо пословање,
усклађено са нормативима Европске уније у области заштите животне средине. Низом
пројеката које спроводимо показали смо да је заштита животне средине саставни део
стратегије управљања у компанији. Едукацијом купаца о рационалном коришћењу
електричне енергије, које је у функцији очувања необновљивих ресурса и заштити животне
средине, ЕПС доприноси повећању енергетске ефикасности заједнице у којој послује. У
функцији те едукације ЕПС је поклонио редовним платишама 120.000 штедљивих сијалица.
ЕПС је организовао и интерактивну едукацију грађана о највећим потрошачима електричне
енергије у домаћинству, коришћењем савременог канала комуникације - апликације на
таблету, како би се ова актуелна тема приближила и млађој популацији и подстакао њихов
одговоран однос према овом важном питању.
Едукативну акцију ЕПС и ДЕЦА компанија је организовала са циљем да на популаран и
једноставан начин упозна најмлађе са производњом, потрошњом и штедњом електричне
енергије, као и опасностима које вребају од „струје" и како да се сачувају од "струје". У
акцији су учествовали ученици основних школа са територијe Србије. ЕПС их је водио у
Музеј Николе Тесле, ТЕ „Никола Тесла“, у позоришта, у еко-кампове. Више од 10.000 деце
учествовало је у литерарним, ликовним и фото конкурсима у оквиру ове акције.
Опасности од струје
Бојанка
Чика Рашини савети за децу
О хидроелектранама
О термоелектранама
О штедњи

„Електропривреда Србије“ посебну пажњу посвећује својим запосленима, као највреднијем
ресурсу компаније. Безбедност и здравље на раду један je од приоритета ЕПС-а. Компанија
организује различите програме, обуке и тренинге за оспособљавање запослених за безбедан и
здрав рад. Посебан акценат ставља се на превенцију повреда на раду.
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