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Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

ControllerNeustále rosteme!

V recepci společnosti Telefl ex stál 
i letos Strom splněných přání. Opět 
se nadělovalo, a to nejen dětem ze 
SASky, ale i pejskům z místních 
útulků.

Již pátým rokem zaměstnan-
ci žďárské fi rmy Telefl ex podpořili 
dobročinný projekt Oblastní cha-
rity ve Žďáře n. S., v podobě sociál-
ně aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.

„Děti si napsaly nebo nakreslily na 
přáníčko dárek, který by chtěly dostat 
od Ježíška, a my jsme těmito přáníčky 

ozdobili náš vánoční strom v recepci,“ 
říká Darina Hemzová z personální-
ho oddělení společnosti. 

Zaměstnanci pořizovali vysněné 
dárky, na ty dražší se skládala celá 
oddělení. Pořízené dárky také sami 
zabalili a připojili dané přáníčko, aby-
chom věděli, komu dárek poputuje. 

Cílem je, aby na stromku nezůsta-
lo žádné přání nesplněné, nikdo nes-
mí zůstat bez dárku. Zbývající přá-
ní jsme tedy vyplnili z peněz, které 
má fi rma vyčleněny na charitativní 
aktivity, tzv. CSR,“ dodává Darina 
Hemzová. Na stromku tentokrát 

viselo až 82 přáníček.
Jak pro ŽN upřesňuje vedoucí pro-

jektu SAS Radka Krejčová, dárky ze 
Stromu přání Telefl ex poputují za 
dětmi do Žďáru a blízkého okolí.

„Rodičům jsme vysvětlili, že dárky 
nekupuje žádná nadace, ale ,Ježíškem´ 
jsou i lidé s průměrnými příjmy, kteří 
se před Vánocemi rozhodli podarovat 
někoho cizího, třeba i na úkor vlast-
ních dětí či blízkých,“ dodává zástup-
kyně Charity.

Telefl ex se snaží každoročně zapojit 
se se zaměstnanci do několika tako-
vých projektů. V listopadu podpořili 

nápad své kolegyně paní Strachové, 
která každý rok obdarovává místní 
útulek pro psy. Řekla si, že by jí letos 
v jejím snažení mohl její zaměstna-
vatel pomoci. Pro všechny v Telefl e-
xu se tedy vyvěsila výzva se snahou 
naplnit celý nákladní služební vůz 
krmivem pro psy, pelíšky či hrač-
kami. Lidé se opět semkli a začali 
nosit potřeby pro pejsky opravdu ve 
velkém. Nakonec se služební auto 
naplnilo dokonce 2x! Díky tomu se 
sbírkou nepodpořil pouze žďárský 
útulek, ale i útulek ve Velkém Mezi-
říčí.  (z01-tfxZ)

Telefl ex letos naděloval dárky nejen 
dětem, ale i místním útulkům
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