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Tlačová spáva

40 000 € pre zdravšie mestá
- V 3. r oč ní k u za m es t na nec kého gr ant ové ho pr ogr am u
zí sk al o podporu 13 e nvir ome nt ál n yc h pr oj ek tov Bratislava, 5. februára 2009 – 13 projektov s enviromentálnym
zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 40 000
euro /milión dvestotisíc korún/ v 3. ročníku zamestnaneckého
grantového programu Tesco pre zdravšie mestá, ktorý na
sklonku minulého roku vyhlásila spoločnosť Tesco Stores SR,
a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis. Tá spravuje Nadačný
fond spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., z ktorého sa rozdelila t.r. rekordná
suma. Uzávierka výberového konania bola 15. decembra 2008 a celkovo bolo
prihlásených 19 projektov z celého Slovenska. Projekty sa budú realizovať od
1. februára do 30. septembra t.r.
„3. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá sme zamerali na ochranu
životného prostredia, najmä na budovanie zelene v mestách, na čistenie parkov,
vodných tokov alebo na recykláciu odpadu. Vieme, že otázka životného prostredia
a zlepšenia kvality života ľudí v regiónoch, kde Tesco pôsobí, je veľmi aktuálna
a korešponduje aj s našou firemnou stratégiou vyhlásenou pred dvoma rokmi ako Plán
zodpovedného susedstva“, hovorí v tejto súvislosti Eva Williams, riaditeľka oddelenia
vonkajších a právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR.
Ako poznamenáva ďalej Eva Williams, predchádzajúce dva ročníky boli veľmi úspešné a
záujem o pomoc zo strany neziskových organizácií bol veľký. Je to tiež príležitosť, aby
sa aj zamestnanci spoločnosti Tesco aktívne zapájali do podpory tretieho sektora.
Aké podmienky museli splniť uchádzači o grant?
O finančnú podporu z nadačného fondu mohli žiadať od 30. novembra do 15. decembra
2008 mimovládne organizácie i miestna samospráva. Podmienkou bolo, aby projekt
navrhoval vylepšiť v danej lokalite enviromentálnou problematiku a aby ho písomne
podporil zamestnanec spoločnosti Tesco.
Aké projekty boli podporené?
Celkovo bolo prihlásených 19 projektov. Finančnú podporu získalo 13 projektov na
základe rozhodnutia komisie. Z nich
2 sú zo západoslovenského, 8 zo
stredoslovenského a 3 z východoslovenského regiónu.
„Účastníčkou výberovej komisie som bola už tretím rokom a na základe týchto
skúseností môžem konštatovať, že úroveň projektov je z roku na rok vyššia. Takže
vybrať z 19 projektov 13 „najlepších“ bola náročná úloha. Ale myslím, že 5 člennej
komisii sa to podarilo a že peniaze pôjdu skutočne tým najlepším“, povedala v tejto
súvislosti členka grantovej komisie a koordinátorka filantropických projektov spoločnosti
Tesco Stores SR Želmíra Gerová.
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Zoznam podporených projektov a organizácii:
Názov organizácie
Názov projektu
Zeleň pre Saharu – výsadba nových
stromov v lokalite novopostavených
Mestský úrad Pezinok
rodinných domov v Pezinku
Mestská krajina – revitalizácia zelene
Mesto Žilina
v okolí supermarketu Tesco Hájik
Separovaním oslávme Deň Zeme –
vzdelávací projekt o ochranme životného
Mesto Považská Bystrica
prostredia v spolupráci so školami
Záhrada bez bariér – výsadba zelene v
Nadácia Krajina Harmónie v Žiline
záhrade nadácie
EDEN – vytvorenie oddychovej zóny v
areáli materskej školy a materského centra
Materské centrum Mravček v Hriňovej Mravček
Komu sa nelení tomu sa zelení – výchovnoSlovenský skauting 112. Zbor
vzdelávací projekt pre obyvateľov sídliska
Prameň Prešov - Sekčov
Sekčov
Nový život lesoparku – revitalizácia
PRELES v Žiline
lesoparku Chrasť
Diadém – občianske združenie v
Odkazy minulosti I. – zveľadenie
Martine
priestranstva Atilovho pahorku
Humenský zelený parčík – revitalizácia
Komunitná nadácia mesta Humenné parku
Zlepšenie a skrášľovanie životného
Mesto Krompachy
prostredia v mestskom parku Krompachy
Separujte s nami – zaviesť separovaný
Občianske združenie TATRY v
odpad pre školy a zariadenia cestovného
Liptovskom Mikuláši
ruchu v Liptovskom Mikuláši
...Triumvirát alebo naše zelené bohatstvo –
revitalizácia a výsadba anglického parku a
Obec Pruské /Dubnicva n./V./
františkánskej záhrady obce Pruské
Zaježovčania – neseparujte sa, separujme
Pospolitosť pre harmonický život
spolu – aktivity v oblasti separovania
/Zvolen/
druhotných surovín
Spolu

Informácie pre vydavateľa
Kľúčové fakty k tlačovej správe Tesco pre zdravšie mestá:
o Tesco pre zdravšie mestá je zamestnanecký grantový program
o Vyhlasuje ho spoločnosť Tesco prostredníctvom Nadácie Pontis, ktorá spravuje
Nadačný fond Tesco Stores SR, a.s.
o V treťom ročníku sa rozdelilo rekordných takmer 1 200 000 korún – 40 000 €
o Tento zamestnanecký grantový program bol zameraný na starostlivosť o životné
prostredie, najmä na zeleň ako výsadbu stromčekov, skrášľovanie verejných
priestranstiev, úpravu a čistenie parkov, vodných tokov či turistických chodníkov,
ako aj na recykláciu odpadu, či už inštaláciu nových kontajnerov, propagáciu
separovania odpadu alebo rušenie nelegálnych skládok a následné čistenie
priestorov.
o Prihlásených bolo 19 projektov, z nich finančnú podporu získalo 13
o Termín realizácie projektu je od 1.2. do 31.9.2009
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Suma

3303 €
3319 €

3187 €
908 €

3276 €

3289 €
3115 €
3282 €
3319 €
3048€

3314€

3319€

3270€
39952€
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Tesco Stores SR a. s.
Spoločnosť Tesco Stores SR sa stále veľmi dynamicky rozvíja. V súčasnosti spoločnosť
Tesco Stores SR prevádzkuje 70 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 40
hypermarketov, 19 supermarketov a 1 Tesco Expres a 16 čerpacích staníc.
So svojimi vyše 8 300 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším
zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je jednať s ľuďmi
tak, ako by sme chceli, aby poskytnúť zákazníkovi to najlepšie a stať sa obchodom pre
všetkých.
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