
STRANA 9 Zaměstnání ŽN - ČERVEN 2019

Už jste slyšeli o konceptu spole-
čenské odpovědnosti organizace? 
Pod anglickým názvem Corporate 
Social Responsibility (CSR) se fi r-
my aktivně angažují v místní komu-
nitě a realizují veřejně prospěšné 
projekty. 

Společensky odpovědnou společ-
ností, která koncept CSR podpo-
ruje, je i žďárský Telefl ex, výrobce 
lékařských prostředků. 

Zástupkyně personálního oddě-
lení společnosti Telefl ex Darina 
Hemzová vysvětluje: „Chceme dělat 
více pro životní prostředí, lokální 

komunitu a sponzorovat charitativní 
akce. Podporujeme naše zaměstnan-
ce, kolegy, aby sami přicházeli s nápa-
dy. Naše společnost jim poté pomůže 
buď fi nanční podporou nebo fyzickou 
pomocí.“ 

V dubnu parta z Telefl exu mimo 
jiné vyrazila na Noční běh pro 
Světlušku, který podporuje lidi se 
zrakovým postižením. Začátkem 
května se Telefl ex rozhodl podpo-
řit také výsadbu stromů v parku na 
Farských. Zde, jen kousek od histo-
rického jádra města, právě probíhá 
revitalizace další části této relaxač-

ní zóny. 
Organizátoři na náklady fi rmy a 

dle doporučení městské krajinář-
ky Lucie Radilové vybrali několik 
krásných vzrostlých stromů. List-
náče mají výšku asi pět metrů, takže 
rychleji v krajině vyniknou. Sama 
krajinářka se pak fi remní události 
účastnila. 

Během sobotního dopoledne 11. 
května přišlo na 107 lidí. Firma 
akci zpříjemnila delikátní snídaní, 
výbornou kávou, dortíky či limoná-
dami pro děti. Nechyběly ani balón-
ky pro nejmenší.

„Pozvali jsme zkrátka naše zaměst-
nance ven, abychom podpořili nejen 
společné úsilí v týmu, ale i životní 
prostředí. Den jsme si všichni parád-
ně užili. Ještě po letech si pak někte-
ří z nás budou moci říci: ,Tak ten-
to strom v našem parku jsem zasadil 
já!’,“ doplňuje.

Darina Hemzová za realizační tým 
vzkazuje obrovské díky všem dob-
rovolníkům. „Každý rád podporu-
je prostředí, ve kterém žijeme, proto 
byla účast tak velká. Už se moc těším 
na organizaci obdobné akce, protože 
sázet stromy je potřeba,“ dodává. (PI)

PARTA Z TELEFLEXU začátkem května vysázela na Farských humnech stromy. Akce byla příležitostí i k setkání rodin zaměstnanců a jejich společné zábavě v budo-
vaném relaxačním parku. Foto: archiv společnosti

Lidé z Telefl exu vysadili stromy v parku
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