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INFORMACJA PRASOWA
GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości
30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą
otrzymane środki dla szkół na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc
psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii.
Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konsekwencje nauki w systemie zdalnym
lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy
problemami z samodzielną nauką. Fundusze muszą zostać przeznaczone na pomoc
materialną dla placówek oświatowych i uczniów w zakupie sprzętu komputerowego oraz
wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości.
Podczas obecnej edycji programu, podobnie jak w ubiegłym roku, środki finansowe są
najczęściej wykorzystywane na zakup sprzętu komputerowego do indywidualnej nauki
oraz na wyposażenie klasowych pracowni w tablice interaktywne, projektory, głośniki
i interaktywne monitory. Dodatkowo w tym roku część środków w programie zostanie
przeznaczona na dofinansowanie wsparcia psychologicznego.
– Po sukcesie ubiegłorocznej akcji w ramach której do gmin trafiło łącznie 750 tys. zł na
zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej uczniów, zdecydowaliśmy się na
kontynuację programu. Nowym elementem tegorocznej edycji „GAZ-SYSTEM dla
edukacji” obok zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych jest możliwość
przeznaczenia środków na pomoc psychologiczną uczniom, którzy po powrocie do
fizycznego nauczania w szkołach takiego wsparcia potrzebują – powiedziała Iwona
Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.
Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej.
Wybór gmin uczestniczących w programie jest nieprzypadkowy. Znajdują się one na
trasach budowy gazociągów Gustorzyn – Wronów, Kolnik – Gdańsk, Pogórska Wola –
Tworzeń, w Karnicach, gdzie powstaje Terminal Odbiorczy w ramach Baltic Pipe i PMG
Damasławek. Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Żnin, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy
Dąb, Pruszcz Gdański, Mogielnica, Stara Błotnica, Rawa Mazowiecka, Brześć Kujawski,
Choceń, Zduny, Skrzyszów, Dąbrowa Tarnowska, Sieciechów, Karnice, Kozienice i
Janowiec Wielkopolski.
„GAZ-SYSTEM dla edukacji” to program skierowany do szkół podstawowych i zespołów
szkół z województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje. W
ubiegłorocznej edycji do 57 szkół z 25 gmin trafiło ponad 300 sztuk sprzętu, m.in. laptopów,
tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym internetem.
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