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I. Globalna wizja ENAJ: "tworzenie lepszych warunków życia dla wielu ludzi”. Priorytetami dla ENAJ jest 
zaangażowanie w obszarze: Edukacja i rozwój sportowy u dzieci.

II. Priorytety zaangażowania w ENAJ ta wizja realizowana jest głównie w wymiarze lokalnym. Społecznośc 
lokalna to nie tylko klienci, ale także podmioty działające w najbliższej okolicy firmy. ENAJ wspiera przede 
wszystkim organizacje działające w obszarach dla niej priorytetowych: „dzieci to najważniejsi ludzie na 
świecie”. Koncentrujemy się na wyrównywaniu szans rozwoju i nauki dzieci. 

III. Kryteria wyboru. Aby miec najlepszy wpływ na otoczenie w ramach prowadzonego programu 
zaangażowania społecznego ENAJ koncentruje się na: 

– Współpracy z organizacjami, które wspierają lokalną społecznośc;
– Projektach, w których oferowana pomoc przyniesie jak największy efekt; 
– Programach, które promują różnorodnośc i obejmują zasięgiem tak dużo osób,  jak to tylko możliwe;
– Projektach, w których ENAJ będzie mogła brac aktywny udział, wykorzystując własne  

doświadczenie oraz produkty.
Mając na uwadze powyższe kwestie, określone zostały kryteria obowiązkowe przy ocenie zgłaszanych 
wniosków:

– Czy jest zgodny z wizją ENAJ oraz z jej strategią społecznego zaangażowania na poziomie 
krajowym i globalnym?

– Czy organizacja jest zarejestrowana jako non-profit lub charytatywna?
– Czy wspiera dużą liczbę osób i uwzględnia różnorodnośc?
– Czy głównym celem jest edukacja, sport i pomoc dzieciom?
– Czy można wykorzystac produkty oraz wiedzę ENAJ?
– Czy pracownicy ENAJ mogą się zaangażowac w realizację? 

ENAJ współpracuje wyłącznie z organizacjami, które działają w zgodzie z jej polityką niedyskryminacji osób 
ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, orientację seksualną, 
pochodzenie oraz żadną inną chronioną prawem.

IV. Z uwagi na ograniczone możliwości, a także strategię krajową i globalną, ENAJ stosuje kryteria 
dotyczące wniosków, których nie wspiera:

– Prowadzonych przez organizacje zorientowane na osiąganie zysków;
– Indywidualnych próśb (dotyczących jednej osoby lub małej grupy osób);
– O celach religijnych, politycznych, związków zawodowych;
– Organizacji, które działają poza obszarem najbliższego otoczenia Firmy
– Organizacji dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne lub znane z nieetycznych działań;
– Organizacji, które nie są otwarte dla wszystkich członków lokalnej społeczności;
– Konferencji, seminariów i sponsoringu innych wydarzeń niezwiązanych z zakresem  zainteresowań 

ENAJ. 

V. Jak przebiega proces wyboru wniosków? Pani Ewa Bienka przeanalizuje zgłoszone wnioski pod kątem 
kryteriów określonych w niniejszym dokumencie i odpowie w terminie 5 dni.

– Aplikacja może zostac odrzucona, jeżeli nie spełnia kryteriów wymienionych w niniejszym 
dokumencie;

– Może zostac wysłana prośba o dosłanie dodatkowych informacji;
– Może zostac wysłane zaproszenie na spotkanie w celu dokładniejszego omówienia. 

W zależności od charakterystyki, zasięgu i rodzajów, ENAJ może podjąć decyzję o realizacji 
jednego wniosku lub zdecyduje się na współpracę z daną organizacją.   

Polityka prywatności  Informacje zawarte w opisie wniosków służą do weryfikacji zgodności działalności 
organizacji z kryteriami współpracy z ENAJ oraz w celu ewentualnego kontaktu z organizacją. Informacje te 
nie będą umieszczone w bazie danych ENAJ ani przekazane lub sprzedane innej firmie. Wnioski będą 
przechowywane z zapewnieniem ochrony przed nieupoważnionym  dostępem do danych w nim zawartych.  


