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Grupa Azoty wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży
Zawarcie do pięćdziesięciu umów na łączną kwotę do 500 000 zł – to główne założenie Programu Grupa
Azoty START, zgodnie z którym spółki z Grupy Kapitałowej nawiążą współprace ze szkołami lub
podmiotami prowadzącymi działalność sportową w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19
lat.
Program START jest jednym z elementów realizacji strategii ESG, a wnioski o udział w programie można składać
do 28 listopada na stronie grupaazoty.com/start.
Ambasadorami Programu START są między innymi Malwina Kopron – brązowa medalistka z Tokio 2020,
specjalizująca się w rzucie młotem oraz Maciej Gładysz – młody utalentowany kierowca kartingowy.
Wnioski do Programu START mogą przesyłać kluby sportowe i szkoły. Podmioty te powinny spełniać łącznie
następujące warunki: prowadzą działania w zakresie upowszechniania sportu, realizują systematyczny cykl
treningowy w dyscyplinie lub dyscyplinach, których dotyczy wsparcie, dysponują odpowiednim zapleczem
treningowym, uwzględniając sezon zimowy i letni, posiadają wykwalifikowaną kadrę trenerską potwierdzoną
odpowiednimi uprawnieniami, a także zostały zarejestrowane w stosownym rejestrze.
Pierwszeństwo będą miały podmioty, które prowadzą działalność w województwach, w których znajdują się
główne spółki należące do Grupy Azoty tj. z województwa małopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego,
opolskiego, śląskiego, pomorskiego lub świętokrzyskiego.

Grupa Azoty już od wielu dekad wspiera polskich sportowców w osiąganiu sukcesów na arenach całego świata.
Uruchamiając pierwszą edycję Programu START będziemy uczestniczyć w kształceniu przyszłych pokoleń
sportowców, którzy dopiero stoją przed decyzją dotyczącą tego, czy sport będzie ich sposobem na życie. Środki
finansowe trafią do podmiotów, które gwarantują wysoką jakość szkolenia w zakresie aktywności sportowej
dzieci i młodzieży. Chcemy, by Program START przyczynił się do popularyzacji sportu wśród najmłodszych,
szczególnie w miejscach, w których znajdują się zakłady produkcyjne Grupy Azoty – mówi Tomasz Hinc, Prezes
Zarządu Grupy Azoty S.A.
W ramach Programu START, Grupa Azoty podpisze czterdzieści umów o wartości do 7500 zł każda oraz dziesięć
umów o maksymalnej wartości 20 000 zł każda. Kwota 7500 zł może być przeznaczona na zakup sprzętu
sportowego lub też odzieży sportowej i treningowej. W przypadku kwoty 20 000 zł – środki mogą zostać
wykorzystane na działalność szkoleniową i treningową.
Program stanowi jeden z elementów programu zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty. Strategiczne cele CSR
całej Grupy Kapitałowej w tym zakresie są spójne z założeniami uruchamianego Programu, tj. m.in. inwestowanie
w potencjał młodego pokolenia, rozwój talentów i pasji budzących nadzieję na przyszłość, stworzenie przestrzeni
„równych szans” treningu dzieci i młodzieży.
Szczegółowy regulamin Programu Grupa Azoty START dostępny jest na stronie grupaazoty.com/start.

