Tisková zpráva

Praha, 1. dubna 2015

Až 70 000 Kč mohou vybojovat klienti České spořitelny pro svou neziskovku
 1. dubna 2015 spustí Nadace České spořitelny třetí ročník Grantového programu
 Do 24. května 2015 mohou klienti České spořitelny žádat o grant až do výše 70 000 Kč
 Nominované organizace musí působit v oblasti aktivního života seniorů, odborné prevence a léčby
drogových závislostí a péče o lidi s mentálním postižením
 Nadace České spořitelny i letos rozdělí až 1 mil. Kč

Od 1. dubna 2015 se mohou klienti České spořitelny přihlašovat do třetího ročníku Grantového programu
Nadace České spořitelny a získat tak až 70 tis. Kč pro neziskovou organizaci v ČR, které dobrovolně
pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání. Přihlásit se a zabojovat o grant, kterým nadace podporuje
individuální dobrovolnictví, mohou až do 24. května 2015. Podmínkou je alespoň roční působení v roli
dobrovolníka v nominované neziskovce a její působení v oblasti aktivního života seniorů, odborné prevence
a léčbě drogových závislostí nebo péče o lidi s mentálním postižením.

„Grantovými programy již tradičně zahajujeme jarní sezonu. Hlavním smyslem grantů je podpora a ocenění
individuálního dobrovolnictví z řad našich klientů a zaměstnanců. Jsou to právě oni, díky kterým vznikají
nové chráněné dílny, opravují se hospice nebo se rozvíjí terapeutické komunity. Všichni zaslouží velké
uznání, a že jich není málo,“ popsala úspěchy grantového programu Simona Můčková, manažerka
Grantového programu Nadace ČS.

Nadace České spořitelny (Nadace ČS) celkem letos rozdělí v grantovém programu pro klienty až 1 mil. Kč.
Hodnocení projektů se uskuteční ve dvou kolech. V prvním kole bude o postupu žádostí rozhodovat odborná grantová
komise, v druhém kole pak bude od 10. června 2015 hlasovat veřejnost.

Česká spořitelna podporuje individuální dobrovolnictví už od roku 2007, kdy pro své zaměstnance spustila
dobrovolnický program s názvem Den pro charitu s Českou spořitelnou. Ten se během krátké doby stal mezi
zaměstnanci velmi oblíbeným a tak pro ně banka po dvou letech, v roce 2009, otevřela Grantový program,
prostřednictvím kterého i zaměstnanci mohou už sedm let pro své neziskovky získat až 1 000 000 Kč. Oba Grantové
programy se zaměřují na podporu neziskových organizací, které působí ve stejných oblastech jako Nadace ČS, a oba
jsou realizovány od roku 2014 nadací.

Materiál pro veřejnost
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Kromě žádostí o granty mohou zaměstnanci i klienti od letošního roku jednou ročně nominovat své neziskovky na
Cenu Floccus. Nadace České spořitelny tak oceňuje organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii
znevýhodněným lidem z důvodu věku, sociálního postavení či mentálního nebo kombinovaného postižení.
Ambasadory prvního ročníku cen byli Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, a Ferdinand
Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
26 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili
do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 76 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. · 359 našich poboček má bezbariérový a 610 našich bankomatů je
uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro
charitu · Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.
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