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Podaj ruku – dobrovoľnícky týždeň zamestnancov Skanska
odštartoval už šiesty ročník
Dobrovoľnícky program Skanska: Podaj ruku – týždeň dobrovoľníctva, pripadol tento
rok na prvý júnový týždeň. Počas celého týždňa majú zamestnanci Skanska možnosť
vykonávať dobrovoľnícke aktivity v rôznych neziskových organizáciách, detských
domovoch, zariadeniach pre seniorov. Jednoducho všade tam, kde potrebu pomoci
identifikovali samotní zamestnanci spoločnosti tým, že v organizáciách pôsobia počas
celého roka, alebo tam Skanska pôsobila svojou stavebnou činnosťou.
Prvýkrát sa projekt Podaj ruku uskutočnil v roku 2014 a za päť rokov sa
dobrovoľníckych aktivít zúčastnilo 1 065 dobrovoľníkov, ktorí v 143 rôznych
zariadeniach v SR a ČR odpracovali 8 680 dobrovoľníckych hodín. Aj tento rok môžu
zamestnanci Skanska vykonávať dobrovoľnícke aktivity v rámci plateného pracovného
voľna.
„Týždeň dobrovoľníctva je dobrou príležitosťou, ako pomôcť tam, kde pôsobíme a kde
je pomoc potrebná. Rozvíjame tým nielen dobré vzťahy v miestnych komunitách, ale
zároveň chceme využiť neformálnu atmosféru tejto akcie na upevňovanie kolegiálnych
vzťahov a rozvoj tímovej spolupráce našich zamestnancov. Chceme byť nielen dobrí
stavitelia, ale i dobrí susedia,“ hovorí Magdaléna Dobišová, podpredsedníčka
predstavenstva Skanska SK.
Dobrovoľnícke aktivity vykonávajú zamestnanci v rámci plateného pracovného voľna,
na ktoré majú nárok priamo z Kolektívnej pracovnej zmluvy.
Dobrovoľníci pomôžu v týždni od 3. júna v Bratislave, Prievidzi a Kapušanoch.
V Českej republike v Prahe, Olomouci, Přerove, Chomutove, Ústí nad Labem a v
Třinci.
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Tlačové správy nájdete v archíve.
Skanska je celosvetovo jedna z najväčších spoločností poskytujúcich služby
v oblasti stavebníctva, komerčného a rezidenčného developmentu a PPP projektov. Na vybraných
trhoch v Škandinávii, Európe a USA pôsobí viac ako 40 tisíc jej zamestnancov. Skupina Skanska
vstúpila na český a slovenský trh v roku 1997, v súčasnosti pôsobí ako Skanska Česká republika
a Slovensko i na trhoch v Maďarsku a Rumunsku. Zaoberá sa výstavbou dopravnej infraštruktúry,
verejných zariadení a inžinierskych sietí, vyrába vlastné produkty a zaisťuje si zdroje
pre výstavbu. V oblasti developmentu sa zameriava na budovy šetrné k svojmu okoliu aj ľuďom, ktorí
ich obývajú. Rezidenčné aj výrobné a obchodné priestory zaisťuje od developmentu až po facility
management. Pri výstavbe minimalizuje ekologickú záťaž, využíva obnoviteľné zdroje a dbá na
bezpečnosť práce. Skanska presadzuje princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania
v environmentálnej, sociálnej i ekonomickej rovine.

