Koyo Bearings:
21 milionů korun darovaných regionu
V různých formách charity, dobročinných aktivitách a ekologických
projektech ﬁrma Koyo
Bearings za dobu
své existence darovala
přes 21 milionů korun.
OLOMOUC - Poslední dobročinnou akcí bylo březnové předávání ﬁnančních darů
a nových technických stavebnic žákům základních škol
a školek za účasti primátora
města Olomouce Antonína
Staňka. Hodnota dárkových
šeků byla téměř 300 tisíc
korun.
Firma tak usiluje o zlepšení
podmínek pro mladé studenty a žáky na základních
školách, kterým vybavuje
technické dílny novým materiálem a přístroji. „Finanční
dary na pořízení nového
vybavení jsou jen částí naší
podpory. Mimo to už řadu let
pravidelně darujeme přebytečný materiál z naší výroby
nebo starší počítače a jinou
techniku,“ říká personální
ředitelka společnosti Jana
Kopecká. Děti ze třech mateřských školek si zase budou
od nynějška hrát s novými
technickými stavebnicemi

za 50 tisíc korun, které rozšíří
jejich motorické schopnosti
a schopnosti uvažování.
Podpora technického školství tvoří jednu z hlavních
částí politiky společenské
odpovědnosti společnosti

sídlící na okraji Olomouce.
Za svou sedmnáctiletou
existenci podpořila také
řadu charitativních a ekologických projektů. „Máme
nadace a spolky, se kterými
spolupracujeme dlouhodobě

a na jejichž činnost přispíváme každý rok. Jedním
z nich je Dětské onkologické
centrum Fakultní nemocnice v Olomouci, kam putuje
zdvojnásobený výtěžek
z prodeje vánočních hvězd
v naší ﬁrmě. Také každý
rok prodáváme na Horním
náměstí punč. Výtěžek z něj
putuje na konto Oblastní
unie neslyšících. Vánoční
přání pro zaměstnance nám
zase vyrábí klienti chráněné
dílny v Topolanech, za což
jsme přispěli na jejich provoz.
A spousta dalších projektů,“
shrnuje charitativní aktivity
ředitel ﬁrmy Petr Novák.
V minulosti ﬁrma přispěla
například na novou sanitku
do FN Olomouc, kam koupila
také dva nové inkubátory
a fotoaparát. Finančně také
podpořila Dětské centrum
Ostrůvek, výstavbu domu pro
oběti domácího násilí, rekonstrukci domova pro postižené
děti JITRO a jiné. „Region nám
poskytuje schopné zaměstnance a podnikatelské zázemí
a my se to lidem snažíme
oplácet. Budeme v tom intenzivně pokračovat i v dalších
letech,“ uzavírá Novák.
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