Tisková zpráva

Praha, 23. října 2014

Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus. Ocení jednotlivce i
organizace zabývající se problematikou znevýhodněných osob
 Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus, která ocení jednotlivce i organizace zabývající se
pomocí lidem vyloučeným ze společnosti. Ambasadory jsou Michaela Marksová a Ferdinand
Trauttmansdorff
 Až do 30. listopadu nadace přijímá nominace do kategorie Cena pro organizaci
 Historicky první slavnostní vyhlášení proběhne na konci ledna 2015

Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus. Tímto krokem chce vyzdvihnout organizace a jednotlivce,
jež věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným lidem z důvodu věku, sociálního postavení či mentálního
nebo kombinovaného postižení. Jedná se o stejné oblasti, ve kterých dlouhodobě působí i Nadace ČS a ve
kterých sama za své aktivity získala řadu ocenění.

„V České republice pracuje bezpočet organizací i jednotlivců, kteří se, stejně jako Nadace České spořitelny,
věnují pomoci lidem vyloučeným ze společnosti. Jsme přesvědčeni, že je užitečné a pro Česko potřebné,
takové lidi ocenit. Proto přicházíme s Cenou Floccus,“ uvedla k nové ceně Klára Gajdušková, předsedkyně
správní rady Nadace ČS a ředitelka komunikace a CSR České spořitelny.

Ambasadory ceny se stali Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, a Ferdinand
Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR. Do kategorie Cena pro organizaci může posílat
nominace do 30. listopadu 2014 kdokoli, a to i organizace samotné – stačí vyplnit formulář na stránkách
floccus.nadacecs.cz. Vítěze dvou kategorií vybere odborná porota,
dvě ceny budou uděleny také na základě hlasování veřejnosti a
zaměstnanců ČS. Slavnostní vyhlášení historicky prvních vítězů
všech čtyř kategorií proběhne na konci ledna 2015. S udělením
ceny, která má podobu skleněného chomáče pampelišky, se váže i
finanční odměna – 100 tis. Kč pro organizaci a 50 tis. Kč pro
jednotlivce.
Symbolem nové ceny jsou chomáče chmýří pampelišek (floccus
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znamená v latině chomáč), které jsou křehké, ale zároveň odolné a životaschopné. Přesně to jsou vlastnosti,
které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu osob na okraji společnosti.
Více informací najdete na stránkách floccus.nadacecs.cz
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Tereza Endrštová
Tiskové centrum ČS

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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