Porsche Česká republika podporuje Nadační fond Emil
pro handicapované sportovce




Zástupci nadace Emil převzali vůz Volkswagen Transporter
Emil pomáhá tisícům mladých handicapovaných sportovců
Společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní kultury největšího
dovozce automobilů do ČR

Praha, 15. prosince 2015 – Společnost Porsche Česká republika pokračuje v podpoře
neziskových organizací a nově navázala spolupráci s Nadačním fondem Emil, jehož
zástupci převzali včera klíčky od vozu Volkswagen Transporter. Nadační fond Emil již
mnoho let pomáhá tisícům mladých handicapovaných sportovců v České republice, aby
mohli prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a vést
výrazně kvalitnější život.
Vratislav Strašil a Franz Pommer, jednatelé společnosti Porsche Česká republika předali včera
v sídle největšího importéra automobilů do České republiky klíčky od vozu Volkswagen
Transporter zástupcům Nadačního fondu Emil za přítomnosti jeho patrona, moderátora a herce
Jana Krause. Tímto krokem byla zahájena spolupráce mezi společností Porsche Česká republika
a Nadačním fondem Emil.
„Společenská odpovědnost je jednou ze základních hodnot naší firmy a podpora neziskového
sektoru v České republice patří mezi naše důležité aktivity,“ uvedl Vratislav Strašil, jednatel
Porsche Česká republika. „Mám velkou radost z nově navázané spolupráce s Nadačním fondem
Emil a přeji jeho zástupcům hodně šťastných kilometrů za volantem vozu Volkswagen
Transporter při dobročinné činnosti zaměřené na podporu mladých handicapovaných sportovců.“
„V České republice žije více než jeden milion lidí se zdravotním handicapem, proto vnímáme
podporu Nadačního fondu Emil jako velmi zásadní krok při realizaci našich snah o zlepšování
života celé naší společnosti,“ řekl Franz Pommer, jednatel Porsche Česká republika. „Jsme rádi,
že můžeme podpořit aktivity, které vedou k odbourávání předsudků a bariér ve společnosti a
k podpoře konkrétních jednotlivců, kteří se rozhodli pro aktivní přístup k životu navzdory nepřízni
osudu v podobě zdravotního handicapu.“
„Za celý Nadační fond Emil mnohokrát děkuji za poskytnutí tak skvělého pomocníka, jakým je
Volkswagen Transporter,“ řekla Jana Procházková, ředitelka Nadačního fondu Emil. „Využijeme
ho nejen jako provozní vozidlo pro obsluhu našich projektů, ale Transporter bude sloužit
i spolupracujícím klubům při dopravě handicapovaných sportovců na závody a akce. Přeprava
osob a vozíků je občas logisticky velmi náročná, takže velké a bezpečné vozidlo pro nás bude
neocenitelným pomocníkem. V příštím roce nás navíc čeká mimořádná událost v podobě

Světových her handicapované mládeže 2016, které pořádáme v Praze, takže už dnes je jisté, že
se kola Transporteru v barvách Emila v příštích měsících nezastaví,“ dodává Jana Procházková.
Projekt Emil vznikl již v roce 2003 a po úspěšném startu začal působit jako nadační fond v roce
2009. Cílem Nadačního fondu Emil je zkvalitňovat životy konkrétních lidí. Do dnešního dne se
podpory od Emila dočkalo více než 8 tisíc individuálních sportovců a týmů se zdravotním
handicapem. Hlavní cílovou skupinou pomoci jsou děti a mladí lidé do 30 let, jimž Emil pomáhá
získat potřebné speciální pomůcky, které jsou pro sportování osob s tělesným, smyslovým nebo
mentálním handicapem nezbytné. Nadační fond Emil je pořadatelem Světových her
handicapované mládeže 2016, které se uskuteční ve dnech 29. 6. až 3. 7. v Praze.
Společenská odpovědnost je pevnou součástí firemní kultury společnosti Porsche Česká
republika. Největší dovozce automobilů do ČR dlouhodobě a systematicky podporuje projekty
přispívající nejen ke zlepšování životního prostředí ale i zkvalitňování života obyvatel a realizaci
udržitelného rozvoje. Příkladem je podpora Klokánku Hostivice, partnerství s Nadačním fondem
Petra Koukala, včetně podpory projektu „STK PRO CHLAPY“, nebo dlouhodobá spolupráce
s Dětským domovem „Země dětí“ a Školní jídelnou v České Kamenici v Ústeckém kraji a různé
formy podpory dalších dětských domovů. Do výčtu veřejně prospěšných organizací, jimž se
dostalo podpory ze strany společnosti Porsche Česká republika, resp. jejího předchůdce IVG,
patří také sdružení Linka bezpečí, sdružení Pomocné tlapky a Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS).

Popisky k foto:
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Jana Procházková, Franz Pommer a Vratislav Strašil při podpisu smlouvy
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sportovci (zprava) Tomáš Nevěčný, Petr Stiller a Marek Váša, jednatel Porsche ČR Vratislav
Strašil, patron Nadace Emil Jan Kraus, ředitelka Nadace Jana Procházková a jednatel Porsche
ČR Franz Pommer
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Symbolické předání Volkswagenu Transporter Nadaci Emil. Zprava jednatel Porsche ČR Franz
Pommer, ředitelka Nadace Jana Procházková, patron Nadace Jan Kraus, jednatel Porsche ČR
Vratislav Strašil a sportovci Marek Váša, Petr Stiller a Tomáš Nevěčný
Porsche Česká republika se sídlem v Praze je největší společnost pro dovoz automobilů do České republiky, kde reprezentuje značky
Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy. Náleží do Porsche Holding Salzburg, nejúspěšnější a největší evropské
obchodní skupiny v oblasti automobilů. Skupina podniků Porsche Holding Salzburg působí ve více než dvaceti zemích Evropy a také
v Číně a Jižní Americe.
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