Tisková zpráva

Bohemia Energy pokračuje v podpoře Smiling Crocodile
V Praze 5. června 2019 – Úspěšná spolupráce Bohemia Energy a Smiling Crocodile pokračuje
i v letošním roce, kdy Bohemia Energy podpořila charitativní organizaci částkou ve výši tři čtvrtě
milionu korun. Peníze budou využity zejména na pokrytí nákladů spojených s provozem
mateřské a základní školy pro děti s kombinovaným postižením a na provoz školního autobusu.
Partnerství obou společností začalo již v roce 2017, od té doby věnovala Bohemia Energy škole Smiling
Crocodile celkem 2,5 milionu korun. Finance jsou kromě pokrytí provozu školy a školního autobusu
určeny na rozšíření stávajícího vzdělávacího a terapeutického centra a rovněž na výstavbu centra
nového, jehož součástí bude respitní a paliativní péče.
„Vzhledem k tomu, že jsme dodavatel energií, tak kromě finanční podpory hradíme organizaci veškeré
energie současných prostor základní a mateřské školy a budeme hradit i energie prostor nových,“ říká
Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy a dodává: „Navíc jsem velmi rád, že mezi našimi zaměstnanci je
spousta nadšenců, kteří si najdou čas i na samotné aktivity přímo s dětmi.“ Děti ze Smiling Crocodile tak
již například zavítaly do prostor Bohemia Energy, zaměstnanci firmy pravidelně vymýšlejí a organizují
tematické návštěvy u dětí přímo ve škole, doprovázejí je při některých sportovních akcích. Rovněž je
sami podpořili financemi, které vybrali v rámci firemní charitativní snídaně.
Smiling Crocodile pomáhá dětem s velmi těžkým postižením překonat nepřízeň osudu. Svým konceptem
vzdělávání a integračními projekty, které zapojují děti a jejich rodiny do společnosti, nejen rozvíjí
schopnosti, ale především výrazně zlepšuje kvalitu jejich života. „S našimi dětmi podnikáme všechno
možné. Ať je to maraton, sjíždění sjezdovek, hrajeme muzikály a divadlo, vydáváme časopis. Dokáží
vše, jen se jim musí trochu pomoci,“ říká Dagmar Herrmannová, zakladatelka a ředitelka Smiling
Crocodile a dodává: „Nezvládli bychom to však bez pomoci partnerů jako je právě Bohemia Energy.
Velmi si vážíme nejenom finanční podpory, ale i toho, že se do naší činnosti aktivně zapojují samotní
zaměstnanci firmy.“
Bohemia Energy se v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřuje především na pomoc a podporu dětí.
Kromě Smiling Crocodile spolupracuje rovněž s organizacemi Černí koně, Česká asociace streetwork či
Život dětem. Více na www.energiedetem.cz.
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O Bohemia Energy:
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