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Kampanja Pozor(ni)! za okolje 
živi naprej
Kampanja Pozor(!)ni za okolje je pred 
sedmimi leti vzklila iz vizije trajnostnega 
ravnanja z okoljem in je v vseh teh letih 
iz lokalnega projekta na območju 
Gorenjske prerasla v nacionalno giban-
je. V zadnjih letih se je namreč v kampa-
njo vključilo skupno več kot 60 partner-
jev in 16.000 srednješolcev iz celotne 
Slovenije. Sodelovanje v projektih zma-
njševanja ogljičnega odtisa je postalo 
velik del programov in prakse okoljevar-
stvenega ravnanja v slovenskih srednjih 
šolah. Zahvaljujoč ambicioznim dijakom 
in mentorjem, ki so v vseh teh letih okre-

pili in spodbudili številne okoljske aktiv-
nosti na šolah, v družbi verjamejo, da bo 
okoljevarstven duh na šolah živel naprej 
ter da bodo šole in partnerske organiza-
cije nadaljevale s širjenjem sporočila o 
pomembnosti trajnostnega ravnanja z 
okoljem na mlajše generacije. 

Goodyearove pnevmatike 
skrbijo za varnost nas vseh
Goodyearove vrhunske pnevmatike so 
dobro poznane prostovoljnim reševal-
cem, saj družba že vrsto let vodi pro-
gram donacij pnevmatik intervencijskim 
prostovoljnim društvom, ki nam prisko-
čijo na pomoč v najbolj kritičnih trenut-

kih. S skrbjo za njihovo varno pot do 
pomoči potrebnih so naše ceste varnej-
še, obenem pa reševalci in gasilci svoje 
delo lahko opravljajo najbolj učinkovito. 
Tudi letos so društvom podarili pnevma-
tike v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Program Goodyear 
Boljša prihodnost
Zaveza vračanja skupnosti je pomem-
ben del Goodyearovega delovanja, ki 
različne dobrodelne in prostovoljske 
projekte združuje v okviru globalne plat-
forme Goodyear Boljša prihodnost. Pro-
gram temelji na spodbujanju zaposlenih 
k vključevanju v lokalno okolje tam, kjer 

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires nadaljuje dolgoletno prakso korporativne družbene odgo-
vornosti, s katero ena vodilnih proizvajalk pnevmatik v jugovzhodni Evropi v lokalni skupnosti 
pušča dobre sledi za boljšo prihodnost družbe. V juniju je sklenila sedemletno okoljsko kampanjo 
Pozor(ni)! za okolje, v okviru globalne platforme Goodyear Boljša prihodnost pa s prostovoljnimi 
projekti zaposlenih in z donacijami svojih vrhunskih pnevmatik reševalnim službam še naprej 
vrača skupnosti in okolju.
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DOBRE SLEDI VODIJO  
V BOLJŠO PRIHODNOST

Ob sklenitvi sedmega leta kampanje Pozor(ni)! za okolje so se sodelujoči srečali v prijetnem okolju.
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prepoznajo, da jih skupnost potre-
buje. Tudi v Sloveniji je Goodyear 
podprl pobude svojih zaposlenih za 
izvedbo skupinskih projektov, ki so 
s prostovoljnim delom in donacijami 
prispevali h krepitvi skupnosti. Ekipa 
zaposlenih je o varnosti v prometu 
na interaktivni delavnici izobraževala 
malčke iz Vrtca Antona Medveda v 
Šmartnem v Tuhinju, druga skupina 
pa je Osnovni šoli Helene Puhar v 
Kranju zgradila zunanjo učilnico. 
Zaposlene z oddelka Servis kup-
cem so na izletu v Tehniški muzej 
Slovenije v Bistro pri Vrhniki sprem-
ljale 25 uporabnikov Centra Korak, 
ki skrbi za osebe s pridobljenimi 
poškodbami možganov, oddelek 
marketinga pa je za uporabnice 
programov socialnega varstva Slo-
venske filantropije izvedel kulinarič-
no delavnico priprave tradicionalnih 
slovenskih jedi. V prednovoletnem 
obdobju so v družbi s pomočjo 

Zveze prijateljev mladine trem druži-
nam z območja Gorenjske namenili 
zajetnejšo finančno pomoč in sim-
bolična darila v želji, da jim omogo-
čijo prijetnejše praznike.

Aktivni zaposleni
Družba kot prejemnik certifikata Top 
Employer, ki so ga v Kranju kot prvi 
v Sloveniji pridobili že pred petimi 
leti, svojo skrb za okoli 1400 zapo-
slenih udejstvuje tudi prek globalne-
ga programa za aktivno in zdravo 
življenje GoodLife. V poletnih mese-
cih so zaposleni z različnimi vadba-
mi sodelovali v kardio izzivu, že tra-
dicionalno pa so njihovi zavzeti 
tekači sodelovali tudi na 22. Ljub-
ljanskem maratonu. 

Vrtcu Antona Medveda v Šmartnem  
v Tuhinju so podarili tudi odsevne dežne 
plašče za boljšo vidljivost v prometu.

Uporabnike Centra Korak je najbolj navdušila zbirka 
starodobnikov, pri ogledu katerih so jim zaradi različnih stopenj 
gibalne oviranosti pomagale Goodyearove zaposlene.

Priprava tradicionalne slovenske kuhinje  
je preprost način spoznavanja slovenske 
kulture in vključevanja v skupnost.

Tekači so med tekom z opaznimi majicami poskrbeli  
tudi za promocijo Goodyearove zimske pnevmatike Ultra Grip 
Performance.




