Stavějí mosty, běhají
pro postižené. CSR
projekty se zpestřují

Jen posílat peníze na charitu už je z módy. České firmy si
uvědomují, že jejich CSR aktivity mohou být daleko kreativnější,
zábavnější a přitažlivější. Že do hravých kampaní mohou zapojit
veřejnost i zaměstnance a pomáhat dobré věci. A tak firmy vyvíjejí
aplikace, stavějí lávky a nakupují pomůcky postiženým.
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Hochtief

Staví mosty v afrických zemích. Nechává
jim i své know-how
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Zuzana Keményová
Mnohé africké děti se každé ráno při cestě
do školy brodí přes řeky a potoky po kluzkých kamenech nebo přelézají polorozpadlé lávky. Nejenže je to zdržuje v cestě,
ale riskují tím i své životy. Stavební ﬁrma
Hochtief se rozhodla, že Afričanům cestu ulehčí. Už čtvrtým rokem spolupracuje
s neziskovou organizací Bridges to Prosperity (B2P), která staví lávky a mosty přes
potoky a řeky v chudých afrických státech.
Každý rok tak za společnost vyráží mezinárodní desetičlenný tým do středoafrické Rwandy stavět bezpečné přechody řek
tam, kde je místní lidé překonávají po kamenech nebo spadlých stromech.
Organizace B2P vytipuje oblast a koncern
Hochtief ve spolupráci s místními pobočkami vybere tým zaměstnanců a zaplatí
veškeré náklady. Český Hochtief se přidal vloni. Jedním z dobrovolníků, kteří
do Rwandy vyrazili stavět, byl i osmadvacetiletý Matěj Bůžek, který má ve společ-

nosti na starosti dopravní stavby na dálnici
D3.
„O Rwandě jsem se dozvěděl z našeho ﬁremního časopisu. Vyplnil jsem přihlášku,
poslal motivační dopis a pak mě vybrali
do desetičlenného mezinárodního týmu,“
říká Bůžek.

Africké děti bavily omalovánky

Těsně před odletem se v něm mísily adrenalin a nejistota z toho, co ho v Africe potká.
„Ten pocit bych přirovnal k adrenalinovému sportu. Něco jako když jedete rychle
na lyžích a užíváte si to, ale víte, že když
uděláte chybu, nemusí to dobře dopadnout,“ popisuje Bůžek. Ve Rwandě strávil
celkem 16 dní. Vstávalo se okolo šesté ráno
a na stavbu se odjíždělo před sedmou hodinou. Tým pracoval zhruba do pěti do odpoledne, od pondělí do soboty. „Po příjezdu
na místo ubytování jsme hráli s místními
dětmi různé hry a sportovali. Například
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Nadace ČEZ
Lidé pomáhají pohybem
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fotograﬁe z polaroidu nebo nafukovací balonky pro ně byly ohromný hit. Milovaly
také fotbalové míče, fotbalové dresy nebo
omalovánky,“ vzpomíná Bůžek. Často si
také povídali s místními o české a africké
kultuře.

Se zajímavým nápadem, jak přimět Čechy sportovat
a ještě tím přispět na dobrou věc, přišla také Skupina
ČEZ. Vyvinula aplikaci pro chytré telefony EPP Pomáhej
pohybem, kterou si může kdokoliv stáhnout do svého
telefonu.
„Prostě se přihlásíte, zadáte výšku, hmotnost, pohlaví
a věk, údaje, které jsou nutné ke správnému měření,
a můžete vyběhnout,“ popisuje Adriana Semorádová,
koordinátorka projektů Nadace ČEZ.
Každý kilometr, který lidé uběhnou, ujedou na kole,
na lyžích nebo třeba odbruslí, přetaví aplikace do bodů,
jimiž přispívají na projekt vybraný z nabídky přímo
v aplikaci.
„Nepřispíváte tak penězi, ale vlastním potem: čím víc si
dáte do těla, tím víc získáte pro projekt bodů. V momentě, kdy s ostatními sportovci bodovou hranici naplníte,
přispěje Nadace ČEZ předem stanovenou částkou,“
dodává Semorádová.
Aplikace zároveň funguje jako standardní sports tracker,
takže dobrovolníci mají pořád po ruce statistiku svých
aktivit. Přehled o uběhnutých či ujetých kilometrech,
o době trvání aktivity, tempu, spálených kaloriích
a nasbíraných bodech se pak zobrazuje na displeji přímo
během sportování.
Aplikace EPP Pomáhej pohybem funguje od loňského
roku a stáhlo si ji přes 234 tisíc lidí. Podpořeno bylo díky
ní už 368 projektů za více než 26 milionů korun, mezi
nimi například pomoc autistům, seniorům, vybavení
knihovny, rekonstrukce dětských hřišť nebo pomoc
zvířecím útulkům.

Staví se bez těžké techniky

Na stavbě mostu dělali prý všichni všechno.
„Jeden den člověk pracoval na zásypech,
další den třeba na mostovce. Jednotlivé
úkoly jsme si v našem týmu točili mezi sebou. Všechny práce ale probíhaly bez pomoci mechanizace,“ upozorňuje Bůžek, který bydlel zhruba kilometr od místa stavby
v pokoji po třech lidech, kde jediným vybavením byly postele a moskytiéry.
„Obyvatelé vesnice, kde jsme bydleli, věděli,
proč tam jsme, a také jsme jim dávali práci.
Takže v naší vesnici nás vítali a brali velmi
vřele. Když jsme vyjeli mimo, většina lidí
mi přišla neutrální, ale také jsem měl občas
pocit, že se na nás místní dívají ve smyslu
,odjeďte, nechceme vaši pomoc‘. Každopádně všude, kde jsme byli, nás provázely všudypřítomné mávající děti,“ popisuje Bůžek.
Přínos projektu mostů ve Rwandě není jen
v tom, že vznikne lávka. Především tam
zůstávají desítky proškolených místních
lidí s expertizou na stavbu a design podobných projektů. Jinými slovy, zůstává tam
know-how, jak mosty stavět, a to je pro Afričany velmi cenné. Proto bude Hochtief
v projektu pokračovat i v dalších letech.
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Birell
Brána Nezastavitelných
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Potkala je vážná nemoc nebo těžký úraz. Přesto se
nevzdali a navzdory handicapu chtějí sportovat. Řeč je
o projektu Nezastavitelní, celkem osmi českých a třech
slovenských handicapovaných. Vybrala je odborná komise v čele se známým paralympionikem Jiřím Ježkem.
Handicapovaní se tak dočkají vysněných pomůcek, jako
jsou handbiky, tedy kola poháněná rukama, monoski,
na nichž se dá lyžovat jen s jednou nohou, nebo třeba
sledge běžky, tedy běžky se sedátkem.
Projekt Nezastavitelní značky Birell navazuje na dvě
úspěšné kampaně s názvem Birell jízda, díky kterým
získalo 14 handicapovaných kola a handbiky za více než
milion korun. Akce spočívá v tom, že kdokoliv z veřejnosti může projít nebo projet velkou nafukovací bránou
s logem projektu. Za každý průchod bránou posílá Birell
na konto Nezastavitelní pět korun. Brána stála po celém
Česku a Slovensku na místech, kde lidé tráví volný čas,
například na stezkách nebo sportovištích. Celkem se
už podařilo vybrat téměř milion korun. Do Nezastavitelných se tak může zapojit každý, kdo chce pohybem
pomoci handicapovaným, aby se vrátili do aktivního
života.
„Chceme motivovat lidi, aby svůj volný čas trávili aktivně. Každý, kdo se vydal k bráně Nezastavitelných, pomohl hned dvakrát. Jednak sobě tím, že sportuje, a také
11 Nezastavitelným, kteří neměli v životě takové štěstí,“
říká manažerka značky Birell Veronika Hořáková.
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L’Oréal
Růžová bublina pomáhá
Kosmetická firma L’Oréal si vybrala onkologicky nemocné děti, kterým pomáhá prostřednictvím Nadačního
fondu Pink Bubble (růžová bublina). Pro pacienty pořádá
jednou v roce celodenní program v rámci L’Oréal Citizen
Day, což je dobrovolnický program pro zaměstnance.
Mimo jiné předala nadačnímu fondu a nemocným dětem
mnoho dárků a uspořádala pro ně zábavní a vzdělávací
aktivity.
Nadační fond Pink Bubble vznikl v roce 2012 a název je
inspirovaný takzvanou meditací růžové bubliny. „Ta říká,
že když má člověk velké přání, stačí prý si představit svůj
sen tak, jako by byl už splněný. Potom je třeba ,zabalit‘
tuto představu do pomyslné růžové bubliny a odeslat ji
do vesmíru. Až nastane správná chvíle, bublina se prý
vrátí i se splněným snem,“ říká ředitelka fondu Martina
Šmuková. Dodává, že pacienty dokáže povzbudit, když
se mohou na něco těšit, mít představu, že se přání
vyplní.
Fondu se už podařilo rozdělit mladým lidem s rakovinou
přibližně pět milionů korun. Ať už v podobě splněných
přání, nebo formou terapeutické zahrady, kterou fond
vybudoval v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

