A leading E&P company in the Eastern Mediterranean

Wheelchair
Basketball Game

H Energean (LSE:ENOG, TASE: ) אנאגμε μια ματιά

350

4

4,1

εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου
πετρελαίου βεβαιωμένα
(2P αποθέματα)

χώρες πιστοποιημένη
Operator

χιλ. βαρέλια
πετρελαίου
ημερήσια παραγωγή
το 2018

▪

Η μετοχή περιλαμβάνεται στους δείκτες FTSE 250 (Λονδίνο) και
ΤΑ 35 (Τελ Αβίβ)

▪

Μόνη παραγωγός πετρελαίου και αερίου στην Ελλάδα
(κοιτάσματα Πρίνου, Βόρειου Πρίνου και Νότιας Καβάλας)

▪

Σε εξέλιξη, επένδυση 100 εκατ. δολ. στην ανάπτυξη του
κοιτάσματος Έψιλον, στον κόλπο της Καβάλας

▪

Σε εξέλιξη, επένδυση 1,6 δισεκ. δολ. στην ανάπτυξη των
θαλάσσιων κοιτασμάτων Καρίς & Τανίν

▪

Σε εξέλιξη, προετοιμασία για γεώτρηση στο Βόρειο Καρίς, στην
ισραηλινή ΑΟΖ

▪

Ανάπτυξη του κοιτάσματος Κατακόλου στη Δυτ. Ελλάδα

▪

Σε εξέλιξη, έρευνες:

❖ Στα θαλάσσια οικόπεδα 12,21,22,23,31 στο Ισραήλ

❖ Στα θαλάσσια οικόπεδα 26 και 30 στο Μαυροβούνιο
❖ Σε χερσαίες περιοχές της Δυτ. Ελλάδας (40% συμμετοχή με
Operator την Repsol σε Ιωάννινα και Αιτωλοακαρνανία)

$1,8 δισ.
επενδύσεις σε εξέλιξη
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385
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι

Η Φιλοσοφία μας
▪

Αφουγκράζεται…

▪

Νιώθει…

▪

Παρακολουθεί και ακούει…

▪

Στέκεται δίπλα…

▪

Στηρίζει…
τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται.

❖ Εκπαίδευση
❖ Περιβάλλον
❖ Κοινωνικές ανάγκες & ανισότητες

High Tech – High Touch
Υψηλή τεχνολογία – Τεχνική κατάρτιση – Υψηλή κλίμακα ανθρώπινων αξιών
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Ποιό είναι το μήνυμα
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▪

Είμαστε κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

▪

Βοηθάμε και στηρίζουμε την επανένταξη και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

▪

Συνεισφέρουμε στις προσπάθειες για αυτή την κοινωνική επανένταξη μέσω του αθλητισμού.

▪

Ευαισθητοποιούμε το κοινωνικό σύνολο και κινητοποιούμε τους συνανθρώπους μας για το πρόβλημα
των κοινωνικών ανισοτήτων.

▪

Πολεμάμε για να ανατρέψουμε τα κοινωνικών στερεότυπα.

▪

Όλοι μπορούμε να ανήκουμε!

▪

Όλοι μπορούμε να αθληθούμε!

▪

Συμμετέχουμε και Στηρίζουμε!

▪

Όλοι μπορούμε να ζήσουμε!

Ποιά είναι η δράση μας
▪

Διοργανώσαμε έναν φιλικό αγώνα basket, όπου μπήκαμε στη θέση των αναπήρων.

▪

Καλέσαμε & προτρέψαμε τους κατοίκους της Καβάλας να πάρουν μέρος στην εκδήλωσή μας.

▪

Συμμετείχαν:
❖

Η Ομάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, Energean-Kavala B.C. ,

❖

Το Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια (Wheelchair Basketball)

του «Α.Ο. Καβάλα»,
❖

Οι Ακαδημίες Basket παιδιών της Energean-Kavala B.C. ,

❖

O Πρόεδρος της Energean και άλλα στελέχη της εταιρείας,

❖

Παράγοντες και προσωπικότητες της πόλης της Καβάλας,

❖

Ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου,

❖

Το Ειδικό Σχολείο (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Καβάλας, στην Νέα Καρβάλη,

❖

Το κοινό που έδωσε το παρών στο γήπεδο.

Αλλάξαμε την καθημερινότητά μας για να στηρίξουμε τα

▪

δικαιώματά τους.
Στήσαμε πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων με αφορμή την εκδήλωση (Give & Fund).

▪
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Μια γρήγορη ματιά

https://www.youtube.com/watch?v=_pFKxV2sFnw

Ποιά είναι η επίδραση της δράσης μας
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▪

Το μήνυμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης γίνεται βίωμα σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν
(inclusiveness).

▪

Η παρουσία και η συμπαράσταση των συμπολιτών μας ήταν πέρα από κάθε προσδοκία!

▪

Οι πρεσβευτές των εταιρειών/ομάδων/συμπολιτών, προσπαθώντας να κινηθούν με τα αμαξίδια,
αναπάντεχα συνειδητοποιούν ότι η δυσκολία της καθημερινότητας των αναπήρων είναι πολύ
μεγαλύτερη από αυτή που είχαν φανταστεί.

▪

Οι ίδιοι, μεταφέρουν το μήνυμα με μεγαλύτερη θέρμη στις δικές τους κοινωνικές ομάδες.

▪

Η εκδήλωση δημιούργησε άμεση ανταπόκριση των συμπολιτών μας, οι οποίοι προσπάθησαν να
συνεισφέρουν και να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο.

▪

Η εκδήλωση ενίσχυσε έντονα την αντίληψη στους συμμετέχοντες και στους παρόντες, ότι
υπάρχουν και συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία που έχουν και αυτοί το ίδιο δικαίωμα στην
ζωή.

Ποιά είναι η επίδραση της δράσης μας
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▪

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση προσφέρθηκαν στο «Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια»
(Wheelchair Basketball) του «Α.Ο. Καβάλα», για τις ανάγκες του Συλλόγου.

▪

Όλα τα έσοδα από το crowd funding προσφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Καβάλας (το Ειδικό Σχολείο στην Νέα Καρβάλη), για την
κατασκευή Πολυαισθητηριακής Αίθουσας (Multi-sensory Treatment Therapy Room) για μαθητές
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, όσο και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
υπερκινητικότητα ή άλλες διαταραχές στην νευρολογική ανάπτυξη.

Τί νιώσαμε
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▪

Την ζεστασιά του κόσμου που αγκάλιασε αυτήν την προσπάθεια

▪

Η βιωματική εμπειρία προσφέρει αναμφισβήτητα βαθύτερα αποτελέσματα.

▪

Η εκπαίδευση και η παιδεία, συνδυασμένη με τα σωστά ερεθίσματα, φέρνουν άμεση ανταπόκριση.

▪

Όλοι μπορούμε να νοιαζόμαστε για τις κοινωνικές ανισότητες και να προσφέρουμε αυτό που μπορεί ο
καθένας

▪

Ο κοινωνικός ιστός της πόλης μπορεί να ενεργοποιηθεί παρά την γενικότερη αδράνεια εφόσον του
δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα.

Στόχος

Όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα πρέπει
καί να μπορούν καί να ζουν τη ζωή τους όπως όλοι μας,
χωρίς κοινωνικούς και ψυχολογικούς περιορισμούς.
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ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΟΛΟΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

