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Odvahu je potřeba ocenit: Česká spořitelna vyhlašuje 2. ročník Ceny Floccus 

 

 Nadace České spořitelny na konci ledna 2016 již po druhé udělí Cenu Floccus 

 Od 12. října do 8. listopadu 2015 je možné nominovat neziskové organizace a jednotlivce, kteří 

pomáhají lidem na okraji společnosti  

 O tom, kdo získá ocenění i peněžitou odměnu, rozhodne ve dvou kategoriích odborná dvanáctičlenná 

porota, v dalších dvou pak hlasování veřejnosti a zaměstnanců České spořitelny 

 

Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo závislost, chce odvahu. Tu již 

podruhé ocení Nadace České spořitelny prostřednictvím udělení Ceny Floccus organizacím a jednotlivcům, 

kteří tyto znevýhodněné skupiny lidí podporují. Jedná se o stejné oblasti, ve kterých dlouhodobě působí i 

Nadace ČS a ve kterých sama za své aktivity získala řadu ocenění. K Ceně Floccus se váže i finanční odměna, 

100 tisíc Kč pro organizaci a 50 tisíc Kč pro jednotlivce. 

 

“Česko dlouhodobě nemá nouzi o tvůrčí ani obětavé lidi, o pozoruhodné projekty ani odvážné pokusy a tím 

ani o příklady dobré praxe. Má však vleklý a zničující problém se společenským nedoceněním těchto lidí a 

činů,“ říká MUDr. Zdeněk Kalvach, předseda poroty Ceny Floccus, první místopředseda výboru České 

gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a člen 

Výboru pro biomedicínu a lidská práva. „Je nezbytné, aby plody všech těch úsilí vešly ve známost, aby se jim 

dostalo obecné podpory i připravené půdy, v níž by ze zavátých semínek vyrostly nové květy ušlechtilé 

nápodoby - jako když vítr rozfouká chmýří pampelišky,“ dodává Zdeněk Kalvach. 

 

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (floccus 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 

jednotlivci na podporu osob na okraji společnosti. Nominovat neziskové organizace může kdokoli, a to do 8. 

listopadu zde. Nominovat jednotlivce může pouze organizace, a to do 8. listopadu zde. Hlasování veřejnosti 

proběhne od 7. ledna do 21. ledna 2016. 

 

V loňském prvním ročníku ceny rozdala nadace 9 ocenění. Například zvláštní cenu poroty si odnesla Liga lidských 

práv. Na webových stránkách Nadace České spořitelny http://nadacecs.cz/floccus lze dohledat veškeré informace i 

seznam všech výherců. 

 

mailto:tiskove_centrum@csas.cz
http://www.nadacecs.cz/floccus/nominace/organizace
http://www.nadacecs.cz/floccus/nominace/jednotlivci
http://nadacecs.cz/floccus


  

 
                  Materiál pro veřejnost 

 
Tiskové centrum České spořitelny 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz  

 

 

 
Kristýna Havligerová  Veronika Exnerová     
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 
 
 
 
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 – Pomáháme dobrým věcem 
26 000 000 000 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 · 76 000 000 Kč  jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na 
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v 
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a 
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu.  234 našich poboček má bezbariérový  a 626 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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