Tisková zpráva

Praha, 12. leden 2015

Cena Floccus patří těm, kterým nechybí odvaha. Pro svého favorita teď může
hlasovat i veřejnost
 Cenu Floccus uděluje Nadace České spořitelny, oceňuje tak jednotlivce i organizace, kteří pomáhají
lidem vyloučeným ze společnosti
 Svého favorita může od 12. do 27. ledna vybírat i veřejnost
 Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 29. ledna 2015 na výročním setkání partnerů Nadace ČS
Dnes začalo internetové hlasování veřejnosti v Ceně Floccus. Až do 27. ledna mohou lidé vybírat z 10
organizací, které věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným osobám. Hlasovací formulář a podrobné
informace o jednotlivých finalistech jsou k dispozici na http://www.csas.cz/opinio_ie/s?s=16955. “Projekty
finalistů Ceny Floccus se mohou svým způsobem týkat každého občana České republiky. I proto jsme se
rozhodli dát veřejnosti příležitost, aby zvolila svého favorita, a budeme velmi rádi, když se do hlasování zapojí
co nejvíce lidí,” uvedla Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.
Kromě veřejnosti mohou pro svého favorita z řad organizací hlasovat i zaměstnanci České spořitelny,
nejlepšího jednotlivce a organizací pak vybere odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 29.
ledna 2015 v rámci výročního setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze. S udělením ceny je spojena
také finanční odměna: 100 000 Kč pro organizaci a 50 000 Kč pro jednotlivce.

Přehled finalistů ceny Floccus
Název organizace

Čemu se věnuje

Anima - terapie, o.s.,

Anima pomáhá lidem, kteří se potýkají se závislostí nebo sociálním vyloučením Své služby nabízí hlavně

Praha
Autistik, o.s.,
Praha
Fokus Praha, spolek,
Praha
Hospicová péče sv. Zdislavy,
o.p.s., Liberec
Materiál pro veřejnost

dětem a mládeži, kteří se závislým nebo agresivním člověkem žijí. Více na www.anima-os.cz.
Autistik poskytuje ochranu občanům s autismem a jejich rodinám, vytváří podmínky pro rozvoj klientů,
prosazuje jejich právo na vzdělání a vytváří podmínky pro jejich integraci. Více na www.autistik.cz.
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a
nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Více na www.fokus-praha.cz.
Hospicová péče sv. Zdislavy pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným
způsobem závěr života v domácím prostředí. Více na www.hospiczdislavy.cz.
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Modré dveře, o.s.

Terapeutické centrum Modré dveře pomáhá lidem s psychickými obtížemi, v krizi nebo lidem s

Kostelec nad Černými lesy

mentálním handicapem a dále pak jejich rodinným příslušníkům. Více na www.modredvere.cz.

POHODA - společnost pro
normální život lidí s
postižením, o.p.s., Praha
Portus Praha, o.s., Praha
Projekt Šance, o.s.,
Praha
Ratolest Brno,
Brno
Sdružení Neratov, o.s.
Bartošovice v Orlických horách

POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat
dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Provozuje denní stacionář, chráněné bydlení aj.
Více na http://pohoda-help.cz.
Cílem sdružení Portus Praha je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným
postižením. Sdružení provozuje chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. Více na www.portus.cz.
Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a
mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí na ulici. Více na www.sance.info.
Ratolest Brno dává dětem šanci vyrůstat ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé
plochy. Základem práce sdružení je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky. Více
na www.ratolest.cz.
Sdružení Neratov obnovuje vysídlenou pohraniční obec a pomáhá dětem i dospělým s postižením.
Poskytuje jim zázemí, mimo jiné provozuje chráněné bydlení a dílny. Více na www.neratov.cz.

Cenu Floccus, která se letos koná poprvé, vyhlašuje Nadace České spořitelny. Tímto krokem chce ocenit jednotlivce
a organizace, které pečují o lidi znevýhodněné z důvodu věku, sociálního postavení či mentálního nebo
kombinovaného postižení. Ve stejných oblastech dlouhodobě působí i Nadace ČS a za své aktivity v nich sama
získala řadu ocenění. Více informací zde: http://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
Tel.:+ 420 731 647 004

Klára Pačesová
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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