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Zaměstnanci závodu ŠKODA Kvasiny jsou opět Ježíškovými
vnoučaty, seniorům splnili přání za více než 140 000 korun
Kvasiny, 31. 1. 2019 – Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata pomohl splnit přání
v domech pro seniory. Jejich klienti mohli s pomocí sociálních pracovníků vyslovit svá
vánoční přání a do projektu se zapojit. Seznam dárců, tedy Ježíškových vnoučat, letos již
podruhé rozšířili i zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.
Zaměstnanci kvasinského závodu obdarovali domovy pro seniory v blízkosti automobilky –
například v Borohrádku se mohou těšit na živou hudbu, v Kostelci nad Orlicí zase na profesionální
canisterapii, tedy léčbu založenou na kontaktu člověka a psa. Další přání budou splněna v Novém
Městě nad Metují, Vamberku a Albrechticích nad Orlicí, kde si senioři vybrali zdravotnické potřeby,
jako například přístroj pro magnetickou terapii.
Společnost ŠKODA AUTO tak navázala na úspěch loňského roku, kdy její zaměstnanci do projektu
Ježíškova vnoučata věnovali téměř 70 000 korun. Za tento příspěvek zakoupili polohovací postele
s matrací, invalidní vozík a poněkud netradiční dárek – zabijačku a koncert s živou hudbou.
Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách tak rozšířil řadu společensky prospěšných projektů ve svém
okolí. Nedávno například automobilka předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou vůz
ŠKODA KAROQ pro potřeby místního oddělení, které působí také v obci Kvasiny a v městě
Solnice.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz

Martina Gillichová
Tisková mluvčí závodu Kvasiny
T +420 730 862 526
martina.gillichova@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
Zaměstnanci závodu Kvasiny přispěli na projekt Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata více než 140 000 korun
Domov pro seniory v Kostelci nad Orlicí bude moci svým klientům
po celý rok nabízet profesionální canisterapii.
Zdroj: ŠKODA AUTO
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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