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Investujeme pro budoucnost
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42
bankomatů České spořitelny

jsou uzpůsobeno pro nevidomé
či zrakově postižené klienty

učitelů nachází každý měsíc 
podporu v 21 regionálních 
vzdělávacích centrech, které 
založila Nadace Depositum Bonum

miliardy korun převedla Česká spořitelna 
do Nadace Depositum Bonum

www.csas.cz/onas

poboček České spořitelny
má bezbariérový přístup

milionů korun 
poskytla Nadace 
České spořitelny 

české společnosti 
během svého 

působení

korun rozdělila Česká 
spořitelna charitativním 
projektům z celé ČR v rámci 
grantového programu

dnů v rámci roku 2014 zaměstnanci 
ČS věnovali projektu Den pro charitu 

ve 144 organizacích

Za tuto částku například nakoupíte
22 200 plně vybavených ručních

invalidních vozíků, které v řadě
za sebou vytvoří frontu dlouhou

26 kilometrů. To je například
délka trasy B pražského metra.

Statisticky tak každý třetí bankomat
České spořitelny umí obsloužit

nevidomé klienty.

Pokud bychom sečetli průměrnou délku 
nájezdových ramp pro invalidní vozík ve 

všech těchto bezbariérových pobočkách, 
dosáhneme délky 2,8 kilometru.

Za tuto částku by vystudovalo na průměrné vysoké 
škole téměř 9 000 studentů. To je stejný počet 

studentů, jaký má Technická univerzita v Liberci.
Za tuto částku je možné zafinancovat kompletní 

výcvik deseti asistenčních psů pro nevidomé.

Za stejnou dobu se 
lze 700× dostat ze 
Země na Měsíc.

poboček České
spořitelny získalo
certifikát
Přátelské místo

Myšlenka společenské 
odpovědnosti stála při 

samotném zrodu České 
spořitelny. Ta byla roku 1825 

založena právě proto, aby 
pomáhala lidem 

stát na vlastních nohou.
K tomuto odkazu se 
i dnes hrdě hlásíme.

Vzdělání je 

cestou k lepšímu 

životu. Naším posláním 

vždy bylo a také bude 

pomáhat mladým lidem, 

kteří se touto cestou vydali. 

V roce 2012 jsme založili 

Nadaci Depositum Bonum, 

která usiluje o zkvalitnění 

výuky přírodovědných 

a technických oborů.

Prostřednictvím Nadace České spořitelny pomáháme seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným postižením a podporujeme prevenci i léčbu drogových závislostí. 

Boříme bariéry nejen na cestě k našim službám, ale i v našem přístupu k nestandardním požadavkům a situacím.


