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Teleﬂex naděloval dárky dětem
ze Stromu splněných přání…
V recepci společnosti Teleﬂex stál i
letos Strom splněných přání. Tentokrát na něm visely lístečky se vzkazy
pro Ježíška od dětí ze SASky.
Zkratka SAS neznamená nic jiného,
než dobročinný projekt Oblastní charity ve Žďáře n. S., v podobě Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Žďárská společnost Arrow International CR, a.s., člen skupiny Teleﬂex, s
Oblastní charitou spolupracuje dlouhodobě.
Letos odborníci na výrobu jednorázových zdravotnických prostředků
nadělovali dárky již počtvrté.
„Děti si o dárek napsaly nebo na přáníčko nakreslily dárek, který by chtěly dostat od Ježíška, a my jsme těmito
přáníčky ozdobili náš vánoční strom v
recepci,“ říká Darina Hemzová z personálního oddělení společnosti. Již
od listopadu se prý zaměstnanci po
Stromu splněných přání ptali…
Pořizovali vysněné dárky, na ty
dražší se lidé skládali. „Když dal třeba
každý z oddělení stovku, mohli si dovolit koupit dárek za 1000 Kč,“ popisuje
Darina Hemzová zavedenou praktiku.
„Pořízené dárky naši zaměstnanci také sami zabalili, a navrch připnuli
dané přáníčko, abychom věděli, komu

jsou i lidé s průměrnými příjmy, kteří
se před Vánocemi rozhodli podarovat
někoho cizího třeba i na úkor vlastních
dětí či blízkých,“ dodává zástupkyně
Charity. Děti vyrobily pro dárce přáníčko a překrásné vánoční ozdoby,
kterými chtějí alespoň trochu poděkovat a potěšit.
„Podporujeme se zaměstnanci každou dobrou věc,“ říká za celý žďárský
tým Teleﬂex Darina Hemzová. „V létě
jsme opět podpořili charitativní cyklojízdu Na kole dětem Žďárskými vrchy,
což je to projekt našeho zaměstnance Aleše Wasserbauera,“ dodává s tím,
že výtěžek již pomáhá onkologicky
nemocným dětem a dětským oddělením nemocnic v Novém Městě na
Moravě a v Jihlavě.
dárek náleží. Obdivuji, jak si na balení
dali záležet, přinesli omašličkované dárky, nádhera…,“ neskrývá radost.
Protože přáníčka nebyla jen od
malých dětí, ale i od holek a kluků do
16 let, mnohdy „Ježíšci“ spekulovali,
co si vlastně pisatel lístečku přeje… Je
pochopitelné, že lidé raději na stromku sáhli po jednodušších přáních,
jako jsou hračky a oblečení…
„Náš princip je takový, že na stromku nezůstane žádné přání nesplněné, a
nikdo nesmí zůstat bez dárku. Firma

tedy zbývající dárky dokoupila,“ dodává Darina Hemzová. Přáníček viselo
na stromku celkem kolem šedesáti.
K předání dárků zástupkyním SAS
došlo v pátek 14. prosince, aby ještě
do Štědrého dne stihly všechny dárky
rozvézt.
Jak pro ŽN upřesňuje vedoucí projektu SAS Radka Krejčová, dárky ze
Stromu přání Teleﬂex poputují za
dětmi do Žďáru a blízkého okolí.
„Rodičům jsme vysvětlili, že dárky
nekupuje žádná nadace, ale „Ježíškem“

Minipříběh
Ríšu chtěla nadchnout…
Jedna zaměstnankyně Arrow si ze
Stromu splněných přání vybrala lísteček patnáctiletého kluka, který si přál
mikinu a kšiltovku jedné nejmenované
a u teenagerů velmi populární značky.
K nákupu přizvala svého desetiletého
syna. Chtěla koupit šedou mikinu, ale
její syn řekl, že není dostatečně „cool“,
tak musela sáhnout po červené, ačkoli
stála o dost víc. Chtěla přání splnit na
sto procent.
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Jlobální dodavatel
lékaĜských prostĜedkĤ.
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