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Teleflex opět naděloval dárky nejen
dětem, ale i nedalekému útulku
V recepci společnosti Teleflex stál jako
každoročně Strom splněných přání. Jako
minulý rok, i letos se plnila přání dětem ze
SASky. Tentokrát se však nadělovalo i kočkám z nedalekého útulku.
Za 6 let se již stalo tradicí, že zaměstnanci
žďárské firmy Teleflex podporují dobročinný projekt Oblastní charity ve Žďáře n. S.,
v podobě Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Darina Hemzová z personálního oddělení společnosti nám prozradila, jak akce
vždy probíhá „Děti popíší nebo nakreslí
na přáníčko dárek, který by chtěly dostat
od Ježíška, a my těmito přáníčky každoročně zdobíme náš vánoční strom ve firmě. Zaměstnanci pořizovali dětem vysněné dárky, na ty dražší se skládaly celé týmy.
Pořízené dárky také zabalili a připojili
původní přáníčko, abychom věděli, komu
dárek poputuje.
Vždy je cílem, aby na stromku nezůstalo
žádné přání nesplněné. Nikdo nesmí zůstat
bez dárku. Zbývající přání jsme tedy vyplnili z peněz, které má firma vyčleněny na
charitativní aktivity, v rámci tzv. CSR.“ Přáníček viselo na stromku tentokrát 61.
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“ 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.
„Teleflex se snaží každoročně zapojit se se
zaměstnanci do několika takových projek-

tů. Tento rok jsme také v rámci předvánočního období podpořili nápad našeho
kolegy pana Homoly, který dlouhodobě
obdarovává havlíčkobrodský útulek pro
kočky Mikeš. Řekl si, že by mu letos v jeho
snažení mohl pomoci i zaměstnavatel. Pro
všechny v Teleflexu se tedy vyvěsila výzva
s cílem naplnit celý služební vůz krmivem pro kočky, pelíšky, stelivem či hračkami. Lidé se opět semkli a začali nosit
vše potřebné opravdu ve velkém.“ dodává
na závěr Darina Hemzová, která ještě zmiňuje, že společnost Teleflex je velmi ráda
za podobné aktivity svých zaměstnanců a
snaží se je v takových „projektech“ podpořit.

