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OTEVÍRACÍ DOBA:

Koyo je odpovědný závod
a bezpečný zaměstnavatel.
Sedmého prosince to bude
již rok od okamžiku, kdy
závod Koyo Bearings převzal
ocenění Odpovědná ﬁrma
roku 2016. Cena je udělována těm společnostem, které
nadstandardně pečují o své
zaměstnance, životní prostředí a rozvoj regionu a mají
jasnou vizi udržitelného
podnikání. Letos navíc Koyo
dosáhlo dalšího významného úspěchu – obdrželo titul

BEZPEČNÝ PODNIK, který potvrdil, že závod považuje péči
o zaměstnance a bezpečnost
práce za prvořadé.
Konkrétní příklady aktivit
např. v oblasti péče o životní
prostřední přiblížila personální manažerka závodu Jana
Kopecká: „Vzhledem k tomu,
že již dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Malý Noe, neváhali jsme a potřetí se zapojili
do zeleného projektu výsadby
stromů, jehož druhořadým
cílem je pomoc dětem, které to

potřebují. Ve spolupráci s obcí
Bystrovany jsme loni revitalizovali lesopark podél řeky
Bystřičky. V průběhu prosince
dokončíme ozelenění dětského hřiště v Hodolanech, kde
navíc dojde k symbolickému
propojení českých a japonských listnatých
stromů, které
budou sloužit
pro edukaci dětí
přímo na hřišti.“
Další projekty
Koyo zaměřuje na neziskové
organizace. Závod dlouhodobě ﬁnančně podporuje
nejrůznější charitativní projekty. „Srdečně zveme všechny
ve středu 20. prosince na stánek Dobrého místa pro život
na Horní náměstí v Olomouci,
kde budeme prodávat punč,
jehož výtěžek bude putovat
na konto Oblastní unie neslyšících. S unií spolupracujeme
již řadu let, pomáhá nám
v adaptaci neslyšících zaměstnanců, kteří pracují v naší
výrobě,“ dodala Jana Kopecká.
Jiné aktivity směřují
do podpory technického

vzdělávání v regionu. Nemalé
ﬁnanční prostředky věnovalo Koyo do vybavení technických dílen v základních
školách, pravidelně pak závod
poskytuje praxe studentům
strojírenských středních škol
a učilišť a podporuje jejich
oborové soutěže.
„Jsme si vědomi
svých závazků vůči
regionu, chceme
být společensky
odpovědní a být
příkladem pro ostatní. Ocenění
BEZPEČNÝ PODNIK, které jsme
letos získali, pak potvrzuje, že
náš závod dosahuje nejvyšších
standardů v oblasti bezpečnosti práce. Protože si vážíme
všech našich zaměstnanců
a snažíme se jim maximálně
zlepšovat pracovní podmínky,
je pro nás důležitá také oblast
slaďování osobního a pracovního života, a proto rádi
připravujeme pro zaměstnance akce s účastí celé rodiny,“
shrnul postoj ke společenské
zodpovědnosti ředitel závodu
Koyo Petr Novák.
www.koyobearings.cz
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Koyo je odpovědný závod a bezpečný zaměstnavatel

