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Připomeňte si Světový den sociální spravedlnosti s laureáty Ceny Floccus 

Nevzdávat se a bojovat, i když rozdané karty se trumfy zrovna nehemží. Odvaha postavit se za člověka, jenž 

se dostal do obtížné životní situace. To jsou devízy laureátů zvláštní ceny poroty Ceny Floccus - Ligy 

lidských práv a Quip. Připomeňme si jejich činnost spolu se Světovým dnem sociální spravedlnosti.  

Organizace spojených národů ve snaze bojovat s chudobou, uplatňovat a dodržovat lidská práva, rovnost a vzájemný 

respekt, vyhlásila 20. únor Světovým dnem sociální spravedlnosti. V tento den si máme připomenout základní 

hodnoty moderní společnosti, jakými jsou solidarita a rovnost.  

Česká spořitelna by ráda ke světovému dni vyzdvihla zásluhy organizací, které se významným způsobem zasazují o 

práva lidí, kteří stojí na okraji společnosti a jejího zájmu. Jejich práci ostatně ocenila porota Ceny Floccus zvláštní 

cenou. V roce 2015 jí obdržela Liga lidských práv a letos organizace Quip. Cenu uděluje Nadace České spořitelny 

organizacím a jednotlivcům, kteří věnují svůj čas, péči a energii těm, od nichž se společnost odvrací. Jde zejména o 

seniory, lidi s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti, tedy cílové skupiny nadace.  

“Tato témata obecně nevyvolávají příliš mnoho pozitivních emocí a tedy ani příliš pozitivní PR. V nadaci si přesto 

myslíme, že je potřeba o těchto tématech mluvit a řešit i problémy, které nejsou tak úplně navoněné,” říká Klára 

Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny, a dodává: “Míra vyzrálosti společnosti se ostatně 

pozná podle toho, jak pečuje o ty, kteří se o sebe sami postarat nedokážou, a v tom má česká společnost velký 

prostor ke zlepšení.”  

 

Činnost obou organizací se mimo jiné opírá o Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, podle níž má každý 

právo rozhodovat o svém životě. Česká republika úmluvu ratifikovala, ale dosud jí v plné míře není s to naplnit a 

poskytnout lidem k uplatnění jejich práva potřebnou pomoc. Obě organizace se tak často potýkají s důsledky systému 

náhradního rozhodování. Jaká nebezpečí se pojí s omezením svéprávnosti, když současně nepřináší větší ochranu 

práv, ukazuje právě aktualizovaná Černá kniha organizace Quip.  
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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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