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Informacja prasowa

Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok.
6 tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney
oraz Rzeczpospolitej) oraz
najbardziej pożądanym
pracodawcą według studentów i inżynierów (wg rankingów „Idealny Pracodawca”
i „Firma dla Inżyniera”).
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim budownictwie wg Marketing & More oraz Firma
Najwyższej Reputacji wg
PremiumBrand.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Milenijny we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudniającej 60
tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej. Grupa Skanska
jest jedną z największych
firm budowlanych na świecie. Od 1965 r. notowana
jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2008 roku Grupa
Skanska wykazała przychody
w wysokości 143,7 mld SEK
(ok. 61,8 mld zł).

13 października, w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego, Skanska rozpoczyna drugą edycję społeczno-edukacyjnej
akcji pod hasłem „Bezpieczni w drodze do
szkoły”. Jej celem jest kształtowanie wśród
najmłodszych umiejętności bezpiecznego
poruszania się po drodze oraz popularyzacja nawyku noszenia elementów odblaskowych.

Zdjęcie:
Pracownicy Skanska rozdają
uczniom opaski odblaskowe
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Skanska rozpoczyna akcję „Bezpieczni w drodze do szkoły”
13 października 2009 r.

Akcją zostaną objęci uczniowie pierwszych klas
szkół zlokalizowanych w pobliżu naszych projektów
budowlanych w województwach: wielkopolskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim, pomorskim, śląskim i dolnośląskim.
Program działań
W trakcie spotkań w szkołach policjanci będą uczyć
dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po drodze,
a przedstawiciele naszej firmy rozdadzą opaski odblaskowe. Każdy uczestnik spotkania otrzyma też książeczkę z łamigłówkami, wyklejankami i kolorowankami „Mój mały kodeks drogowy”, która poprzez zabawę uczy, jak radzić sobie z niebezpieczeństwami ruchu
drogowego. W spotkaniach na terenie szkół udział
wezmą również ratownicy PCK, którzy pokażą dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy. Zamierzamy
przeszkolić i wyposażyć w opaski odblaskowe ponad
7 tys. dzieci.
- Przygotowaliśmy bogaty program związany
z bezpiecznym poruszaniem się dzieci po drodze – mówi Maria Kowalska, Koordynatorka akcji, Skanska. Mimo to postanowiliśmy wzbogacić nasze spotkania
o krótki, dostosowany do wieku maluchów kurs
pierwszej pomocy. Zależy nam na budowaniu czynnych postaw w niesieniu pomocy. Jesteśmy przekona-

ni, że każdy, nawet dziecko, może uratować życie drugiej osobie, musi tylko nauczyć się jak to robić, jak wezwać pomoc, jak zaopiekować się poszkodowanym
do czasu przyjazdu pogotowia.
Zapobieganie wypadkom wśród dzieci
Według statystyk policyjnych 15% rannych w wypadkach drogowych to osoby w wieku od 5 do 15 lat,
a 5% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce stanowią dzieci. Brak wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym i słaba widoczność pieszych są najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem najmłodszych. Dlatego tak ważne
jest edukowanie najmłodszych oraz noszenie elementów odblaskowych.
- Dzięki naszym opaskom kierowca zauważy pieszego
z odległości 150, a nie 20 metrów, gdy jest już
za późno na jakąkolwiek reakcję. Nasze opaski naprawdę mogą uratować życie – dodaje Maria Kowalska.
Bezpieczna droga
Skanska edukuje i wyposaża najmłodszych w elementy odblaskowe od kilku lat. W ubiegłym roku działania
te przyjęły formę zorganizowanego ogólnopolskiego
programu. W ramach naszych działań rozdaliśmy ponad 27 tysięcy opasek odblaskowych, które trafiły do
dzieci w wielu województwach, m.in. pomorskim,
podkarpackim, wielkopolskim i dolnośląskim.
- Budujemy bezpieczne drogi. Chcemy również budować świadomość bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za ratowanie życia ludzkiego – podsumowuje Koordynatorka akcji.

