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Zaměstnanci Saint-Gobain i letos darovali svá srdce a podpořili
desítku organizací
Mezi ně rozdělili necelý milion korun
Druhý ročník již tradiční dobrovolné zaměstnanecké sbírky Skupiny Saint-Gobain – lídra na
trhu se stavebními materiály – s názvem „Daruj srdce“ přinesl výtěžek 872 810 korun
českých. Tuto částku společnost rozdělila mezi 10 vybraných organizací působících v okolí
jejích výrobních závodů. V rámci projektu, který odstartoval na konci listopadu, kupovali
zaměstnanci společnosti za symbolickou částku 20 Kč srdíčka s cílem pomoci vybraným
organizacím. Cekem přispěli 113 tisíc korun, zbytek do sbírky věnovala Skupina SaintGobain.
„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. Šlo převážně o
nemocnice nebo organizace pečující o sociálně slabé, seniory či opuštěné děti, jako je například
Klokánek. Letos je situace možná ještě horší, a navíc všeobecná nálada veřejnosti už není tak
otevřená pomoci. Chceme to změnit, alespoň mezi našimi zaměstnanci, kterých máme v ČR více
než 4 tisíce, a ukázat jim, že pomoci je potřeba dnes ještě víc než vloni. Finanční dar předáváme
organizacím ještě před Štědrým dnem,“ říká k akci Robert Kudrna, personální ředitel Saint-Gobain
východní Evropa.
Sbírka „Daruj srdce“ probíhala od 29. 11. do 10. 12. Během tohoto období mohli zaměstnanci
přispívat do předem připravených pokladniček u vstupu do jednoho ze 14 výrobních závodů i na
centrále společnosti v Praze. Za symbolickou částku 20 Kč si mohli koupit papírové ozdoby ve
tvaru srdíčka a ozdobili jimi k tomu určené vánoční stromky. Přispět mohli zaměstnanci i vyšší
částkou, nebo si srdíčko koupit opakovaně.
Předávání šeků proběhlo za účasti zástupců Skupiny Saint-Gobain a každé jedné organizace ještě
před Vánoci. Pod stromečkem tak letos najdou „něco navíc“ společnost Parent Project, Domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem v Litomyšli, Nemocnice Znojmo, Domov seniorů Hranice,
Domov Anna v Českém Brodě, Domovy na Orlici, Domov Na výsluní Hořovice, Nadační
fondLeontinka a spolek Nedoklubko.
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KOMU POMÁHÁME?

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.
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