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ŠKODA AUTO rozšiřuje podporu České
asociace paraplegiků
› ŠKODA AUTO dále prohlubuje spolupráci s CZEPA – Českou asociací paraplegiků
› Dvojice vozů ŠKODA OCTAVIA Combi bude sloužit přímo vozíčkářům
› Bezbariérová mobilita je jedním ze čtyř hlavních pilířů společenské
odpovědnosti automobilky ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav, 11. října 2016 – ŠKODA AUTO spolupracuje s neziskovou
organizací CZEPA od roku 2014, a to zejména při tvorbě informační databáze
VozejkMap, která usnadňuje hendikepovaným plánování cest. Pro větší mobilitu
klientů ŠKODA AUTO České asociaci paraplegiků zapůjčila dva vozy OCTAVIA
Combi. Pro automobilku ŠKODA je bezbariérová mobilita jedním ze čtyř hlavních
pilířů společenské odpovědnosti.
„ŠKODA AUTO vnímá společenskou odpovědnost jako pevnou součást své firemní
politiky. Za projekty, které podporujeme, vidíme příběhy konkrétních lidí, kterým
můžeme ulehčit život. To je i případ asociace CZEPA, která naši pomoc předává přímo
vozíčkářům – třeba ve formě zapůjčení vozu s úpravami pro ruční řízení,“ uvedl Michal
Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.
Ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková při převzetí vozů uvedla: „Podpory
ze strany ŠKODA AUTO si velmi vážíme. Pro naše klienty je to obrovská pomoc, která jim
usnadňuje integraci do společnosti. Často se jedná o jedinou finančně dostupnou
možnost zapůjčení auta s úpravou pro ruční řízení pro překlenutí doby, kdy naši klienti
nemají k dispozici svůj vlastní vůz.“
S podporou ŠKODA AUTO realizuje CZEPA i projekt VozejkMap, jednotnou a uživatelsky
přátelskou databázi bezbariérových míst v České republice s mapou a navigací.
Internetový portál Vozejkmap.cz je nezastupitelnou pomůckou pro plánování cest za
prací či výlety. Informace do databáze vkládají sami vozíčkáři, pro větší uživatelský
komfort a flexibilitu je kromě internetového portálu k dispozici i aplikace pro mobilní
telefony s operačním systémem iOS a Android.
ŠKODA AUTO přebírá společenskou odpovědnost i za řadu dalších veřejně prospěšných
iniciativ v České republice. Společenská odpovědnost společnosti ŠKODA AUTO je
rozdělena na čtyři hlavní pilíře: dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, podporu dětí
a bezbariérovou mobilitu. K tomu je nutno přičíst i řadu ekologických akcí a aktivní
podporu regionů, v nichž automobilka provozuje své výrobní závody. ŠKODA AUTO je
také jedním z největších podporovatelů kulturních akcí a institucí v České republice.
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Fotografie k tiskové zprávě:
ŠKODA AUTO rozšiřuje podporu České
asociace paraplegiků
Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA
AUTO, předal dva vozy ŠKODA OCTAVIA Combi
ředitelce České asociace paraplegiků Aleně
Jančíkové.
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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