PGE głównym sponsorem ELIOS 2010
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest głównym sponsorem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010,
które odbędą się w dniach 18-23 września w Warszawie. To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych to zawody sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. W
igrzyskach udział weźmie 57 reprezentacji z regionu Eurazji, które zmierzą się w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka,
tenis stołowy, piłka nożna kobiet 7-osobowa, koszykówka zunifikowana, tenis ziemny, trójbój siłowy, bowling, jazda na
wrotkach oraz badminton. Jest to pierwsze tej rangi wydarzenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
- Będąc największą firmą energetyczną w Polsce chcemy brać udział w wydarzeniach, które mają wpływ także na
postawy społeczne. - mówi Urszula Baranowska, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR w PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. - Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych z pewnością do takich wydarzeń się zaliczają. Jest
to bowiem sportowe święto tolerancji i pozytywnej energii, która udziela się wszystkim wokół. Dzięki sportowej
rywalizacji osób niepełnosprawnych możemy dostrzec w nich wspaniałych, pełnych życia ludzi.
Według wskaźników europejskich w Polsce jest około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ok. 1 mln
z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Blisko 17 tysięcy zawodników Olimpiad Specjalnych to Polacy. Aktywność
sportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie przyczynia się nie tylko do rozwoju ich sprawności fizycznej, ale także
wpływa pozytywnie na ich rozwój emocjonalny i społeczny.
- „Energia dla życia” to hasło, którym PGE Polska Grupa Energetyczna kieruje się przy wspieraniu ważnych wydarzeń
społecznych. Ten wyjątkowy charakter Olimpiad Specjalnych powoduje, że jako główny sponsor tak silnie się z
tegorocznymi igrzyskami identyfikujemy. Te igrzyska to właśnie celebracja życia i niespożytej energii osób, które z
odwagą zmagają się z przeciwnościami losu. - dodaje Urszula Baranowska.
Organizatorem Igrzysk jest Fundacja “Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010” powołana przez
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, polski program narodowy Special Olympics Inc.
Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.warsaw2010.pl.

