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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
29. listopadu 2021 

 
ZAMĚSTNANCI SAINT-GOBAIN OPĚT DARUJÍ SVÁ SRDCE 

 
"Daruj své srdce a Saint-Gobain ho věnuje také" je motto dobrovolné dárcovské 
akce, kterou Skupina zorganizovala poprvé v loňském roce a na kterou navazuje i 
v tom letošním. 
 
Skupina Saint-Gobain opět vybrala několik organizací, které působí v regionech, kde má své 
výrobní závody. Celkem se Skupina zavázala věnovat těmto organizacím dohromady 750 tisíc 
Kč. Bylo vybráno 10 organizací. Saint-Gobain do dárcovské akce opět zapojí své zaměstnance a 
umožní jim tyto subjekty také podpořit.  
 
„V loňském roce reagovala Skupina Saint-Gobain touto iniciativou na nepříznivý vývoj v souvislosti 
s pandemií covid 19 a pomohla organizacím, které jí musely nejvíce čelit. Pomohli jsme tak 
nemocnicím nebo organizacím pečujícím o sociálně slabé nebo dokonce opuštěné děti, jako je 
například Klokánek. Podařilo se nám shromáždit přes 1 mil Kč, podíl zaměstnanců na této částce 
byl 110 tis. Bohužel situace je v letošním roce možná ještě horší, a zdá se, že všeobecná nálada 
veřejnosti už není tak otevřená k pomoci. Chceme to změnit, alespoň mezi našimi zaměstnanci, 
kterých máme v ČR více než 4 tisíce, a naším příkladem jim ukázat, že pomoci je potřeba i dnes, 
a to možná  ještě více, než v roce loňském. Přislíbené částky navýšené o příspěvek zaměstnanců 
předáme organizacím ještě před Štědrým dnem“, říká k akci Robert Kudrna, personální ředitel 
Saint-Gobain východní Evropa.  
 
Akce probíhá od 29.11. do 10. prosince. Zaměstnanci přispívají do předem připravených kasiček 
u vstupu do každého ze 13 výrobních závodů, i na centrále společnosti v Praze. Za symbolickou 
částku 20 Kč si mohou koupit papírové ozdoby ve tvaru srdíčka, na které napíšou své jméno a 
ozdobí jimi k tomu určené vánoční stromky. Nákup srdíčka je zcela dobrovolný a zaměstnanci 
mohou přispět i více nebo si srdíčka koupit i opakovaně.  
 
Loňský ročník akce Daruj srdce byl oceněn jako 3. nejlepší zaměstnanecká sbírka na Fóru dárců.  
 
O Skupině Saint-Gobain 
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás 
a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme,  
a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových 
řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání 
zdrojů a změny klimatu. 
 
€38.1 mld. obrat v roce 2020  
Více než 167 000 zaměstnanců v 70 zemích světa 
Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 
www.saint-gobain.cz 
 



 

 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK 
Mobil: 724 738 135  E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com    
 

KOMU POMÁHÁME 
 

             
 

           
 

            

mailto:jakub.benda@saint-gobain.com

	TISKOVÁ ZPRÁVA

