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Przekazujemy Ci trzeci raport kwartalny na temat postępów w realizacji 17 celów
ONZ. To przedsięwzięcie rozwinęło nas jako firmę i uwrażliwiło na naszą sprawczość
w materii zmieniania świata na lepsze. Ten rok nie należy do najłatwiejszych, ale
robimy co w naszej mocy, żeby zrealizować zamierzone cele i jesteśmy dumni, że
możemy przekazać Ci raport z postępów.
W tym dokumencie zapoznasz się z krokami, które podjęliśmy, by jako firma dać od
siebie światu trochę dobra i wsparcia. Jeśli uważasz, że brakuje tu jakiejś informacji,
lub potrzebujesz wyjaśnienia, skontaktuj się z nami, a udzielimy komentarza lub
dopracujemy sposób raportowania.

PS: Wiemy, ze świata nie zmieniają opasłe tomy raportów, a konkretne działania i
małe

kroki,

więc

forma,

którą

przyjęliśmy

w

tworzeniu

skoncentrowana, krótka i przejrzysta. Życzymy udanej lektury!

raportów

jest

Które cele i zadania
wybraliśmy?
Koronawirus zmodyfikował nasze plany, ale po szybkiej reorganizacji zaczęliśmy
działać ponownie w realizacji Agendy! Oto cele, wśród których zanotowaliśmy
największy postęp:

Największe efekty osiągnęliśmy w realizacji:
•

CEL 3: Dobre zdrowie i jakość życia.

•

CEL 7: Czysta i dostępna energia.

•

CEL 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

W tych sferach zrealizowaliśmy zadania, które według nas mają realny, dobry
wpływ na społeczeństwo i życie na naszej planecie.

CEL 3: Dobre zdrowie
i jakość życia.

NASZ WKŁAD:

Od początku roku wspieramy materialnie i naukowo walkę z

COVID-19. Wydrukowaliśmy przyłbice ochronne i przekazaliśmy personelowi służby
zdrowia,

wsparliśmy

medialnie

dobre

inicjatywy,

wspierające

walkę

z

koronawirusem a obecnie kończymy drugą kampanię edukacyjną na temat
maseczek i zdalnego pomiaru temperatury.
Stworzyliśmy również serie materiałów, wyjaśniających zasadę zdalnego pomiaru
temperatury, wskazujących które maseczki chronią odpowiednio i uczących tego,
jak funkcjonować w świecie pełnym obostrzeń sanitarnych.

CEL 7: Czysta i dostępna
energia.

NASZ WKŁAD: Do użytku i testów odbiorczych oddaliśmy opracowany przez nas
system kontroli jakość łopat turbin wiatrowych dla Polskiej Grupy Energetycznej.
To rozwiązanie to bardzo ważny krok dla energetyki – ponieważ dobry pomiar i
kontrola stanu turbin, to w praktyce mniejsza awaryjność i większa kontrola nad
farmami wiatrowymi. Te aspekty bezpośrednio przekładają się na efektywność i
dostępność energii wiatrowej. PGE Energia Odnawialna – odbiorca projektu, w
przypadku sukcesu przedsięwzięcia nie wyklucza odpłatnego udostępnienia
rozwiązania

innym

firmom

– wprowadzenie

tego

rozwiązania

u

innych

dystrybutorów będzie świetnym krokiem rozwoju produkcji „zielonej energii”.

CEL 9: Innowacyjność,
przemysł, infrastruktura.

NASZ WKŁAD: Dostarczyliśmy systemy termograficznego pomiaru temperatury
do PGNiG – rozwiązanie wesprze ochronę sanitarną pracowników tej spółki.
W ramach współpracy z PGNiG w projekcie Huge Tech dostarczyliśmy do lidera
sektora gazowego innowacyjny system zdalnej kontroli temperatury ciała
człowieka. Ze względu na ciągłe i nieprzemijające zagrożenie epidemiologiczne
będzie to newralgiczny sposób ochrony centralnej siedziby PGNiG.
Ten projekt to dla nas ważne zadanie i świetny przykład tego, jak innowacyjność i
technologia naprawdę wspierają ochronę ludzkiego zdrowia i życia. Mamy nadzieję,
że coraz więcej spółek zapozna się z technologicznymi możliwościami uzupełnienia
ochrony przed koronawirusem i do maksimum ograniczy ryzyko zachorowań w
zakładach.

Co w kolejnym kwartale?
Kolejny kwartał będzie dla nas podsumowaniem tego, jak przysłużyliśmy się światu
i jakiego postępu dokonaliśmy w ramach realizacji 17 Celów ONZ. Już teraz widzimy
korzyści i odpowiedzialność, jaką przyniosło nam realizowanie Agendy – jesteśmy
pewni, że koniec 2020 przyniesie nam jeszcze kilka dobrych pomysłów „małej
zmiany

świata”.

Odpowiedzialny

przemysł,

czysta

energia,

rozsądne

gospodarowanie żywnością – to nie tylko wzniosłe hasła a cele, do których działając
odpowiedzialnie, zbliżamy się każdego dnia. O efektach naszych działań dla
energetyki, przemysłu żywnościowego i innowacyjności będziemy informować w
kolejnym raporcie kwartalnym!

Ważne!
Chcesz dostawać kolejne raporty prosto na maila? Zapisz się! Skorzystaj
z formularza na www.scanway.pl lub napisz do nas wiadomość o treści „17 celów”
na adres office@scanway.pl.

