
         
 
  
  
 
 
Tisková zpráva                                Praha, 23. června 2016 
 

Klienti České spořitelny mohou pro svou neziskovku získat až 70 000 Kč 
 Od 23. června 2016 se lze přihlašovat do Grantového programu Nadace České spořitelny 

 Výherce získá až 70 tis. Kč pro neziskovou organizaci v ČR, které pomáhá 

 Od 24. srpna 2016 o výherci rozhodne v hlasování veřejnost 

 

Lidé s handicapy jako je mentální postižení obtížně hledají práci. Vhodné pro ně mohou být socioterapeutické 
dílny. A právě takové provozuje třeba pražská Dílna Gawain, která své prostory loni díky grantu Nadace 
České spořitelny zrekonstruovala. Letos mají šanci uspět další neziskovky - stačí, aby je do 21. 
července 2016 nominovali jejich dobrovolníci, kteří jsou zároveň klienty České spořitelny. 
 
Od 23. června 2016 se mohou klienti České spořitelny přihlašovat do čtvrtého 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 21. července 2016. 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. 

“Pro program Zahrada na kolečkách jsme pořídili devět mobilních zahradnických stolečků. Mobilní záhonky 
se dají použít i pro pěstování ve vnitřním prostředí, proto si díky Nadaci České Spořitelny mohou své květiny 
vypěstovat i klienti, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Stolní záhonky jsou koncipovány tak, aby pod 
ně mohl klient na vozíku bezpečně vjet, a dají se pohodlně opečovávat i přistavené k lůžku,” představuje 
loňský úspěšný projekt Grantového programu Nadace ČS Jana Žďárská z organizace Sue Ryder. 

Šanci uspět má letos zhruba tucet projektů. Hodnocení projektů se uskuteční ve dvou kolech. V prvním kole bude o 

postupu žádostí rozhodovat odborná grantová komise, v druhém kole pak bude od 24. srpna 2016 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 osm let pro své neziskovky získat finanční podporu. 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.  
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Od konce loňského roku navíc banka přišla s novinkou - mobilní dárcovskou aplikací Melinda. Více na 

www.nadacecs.cz. 

 
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
Kristýna Havligerová   Andrea Studihradová 
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         astudihradova@csas.cz 
  
 
 
 
 
 
 
Profil České spořitelny 
 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na 
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování 
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným 
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend 
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.  

• Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice. 
• Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, 

včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší 
sítí poboček a bankomatů. 

• Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů 
uzpůsobených pro nevidomé.  

• Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery 
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických 
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 
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