Sportowa Akademia Veolia to program edukacyjno-stypendialny, kierowany do sportowców
w wieku 16-18 lat. Jego istotą jest wspieranie kadrowiczów w rozwoju dwutorowej kariery
sportowej. W trakcie swojej przygody ze Sportową Akademią Veolia kadrowicze będą mogli
skorzystać z całego pakietu szkoleń dostępnych on-line, których tematyka jest uzależniona od
zapotrzebowania i zainteresowań zawodników obecnej kadry. Zajęcia z marketingu sportowego,
sponsoringu, indywidualne zajęcia z psychologiem i dietetykiem czy praktyczne warsztaty
z wystąpień publicznych, to tylko część zaplanowanych zagadnień. Szkolenia w formie on-line to
jedna z nowości 9. edycji Sportowej Akademii Veolia, która ma ułatwić młodym sportowcom
pogodzenie zajęć z częstymi treningami oraz wyjazdami na zawody czy zgrupowania. Mimo, że
program SAV działa w pięciu lokalizacjach, od 2018 roku szansę na skorzystanie z programu
szkoleniowego będą mieli też sportowcy z innych regionów w ramach Otwartych Szkoleń SAV.
Dodatkowo, większy nacisk zostanie położony na promocję zdrowego stylu życia oraz wartości
sportowych i dobrej energii, którą niesie nowa edycja SAV. W ramach akcji Podaj dalej! kadrowicze
będą mieli okazję podzielić się tą energią ze swoją społecznością, angażując młodzież w „Treningi
z mistrzem”.
Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią,
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast
i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500
pracowników. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla
środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki
cyrkularnej i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia
w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa
poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia
Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term,
Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich
spółki zależne. www.veolia.pl
Operator programu - Fundacja V4Sport realizuje projekty, których celem jest zachęcenie Polaków
do zwiększenia poziomu codziennej aktywności fizycznej, mającej bezpośredni wpływ na
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także lepszą jakość życia całego społeczeństwa. Będąc
członkiem organizacji takich jak Active Healthy Kids Global Aliance (AHKGA) czy International Sport
and Culture Association (ISCA), Fundacja V4Sport realizuje również wiele projektów
międzynarodowych.
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