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ŠKODA AUTO zapůjčí 7 vozů poskytovatelům sociálních 
služeb v okolí výrobního závodu v Kvasinách 
 
› Společnost ŠKODA AUTO zapůjčí sedm nových vozů institucím poskytujícím sociální 

služby na Rychnovsku, na jejichž krytí se bude aktivně finančně podílet 
› Cílem této aktivity je podpora mobility pracovníků poskytujících sociální služby v rámci  

podnikového projektu Atraktivita regionu Kvasiny 
› Vozy zlepší přepravní možnosti sociálních pracovníků, kteří za svými klienty dojíždějí i 

desítky kilometrů, a to jak v podhůří, tak i v náročném horském prostředí 
› ŠKODA AUTO přispívá k rozvoji regionu dlouhodobě, nedávno darovala již druhý vůz 

Městské policii v Rychnově nad Kněžnou a dva vozy Zdravotnické záchranné službě 
Královéhradeckého kraje 

› Společenská odpovědnost představuje jednu z hlavních priorit trvale udržitelného rozvoje 
automobilky ŠKODA AUTO v rámci Strategie 2025 
 

Kvasiny, 24. dubna 2019 – Společnost ŠKODA AUTO zapůjčí sedm vozů ŠKODA OCTAVIA 
pro potřeby sociálních organizací působících v okolí výrobního závodu Kvasiny. Cílem této 
aktivity je podpora mobility sociálních služeb v rámci podnikového projektu Atraktivita 
regionu Kvasiny, který slouží ke zlepšení kvality života a dostupnosti služeb. Celková 
podpora společnosti ŠKODA AUTO se v této oblasti pohybuje v řádu desítek milionů korun.  
 
Sedm nových automobilů značky ŠKODA pomůže zlepšit přepravní možnosti sociálních pracovníků 
v náročných podmínkách podhůří Orlických hor. Vozy jsou určeny pro organizace Domácí hospic 
Setkání z Rychnova nad Kněžnou, Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Péče o duševní zdraví 
se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dům s pečovatelskou službou v Kvasinách a Pečovatelské 
služby v Dobrušce, Rokytnici v Orlických horách a ve Vamberku. 
 
ŠKODA AUTO podporuje sociální služby v regionu Rychnovska dlouhodobě. V roce 2017 
automobilka poskytla automobily Sociálním službám města Rychnov nad Kněžnou, neziskové 
organizaci Pferda a Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Na začátku roku 2018 byl předán do 
užívání také vůz ŠKODA OCTAVIA Pečovatelské službě v Kostelci nad Orlicí. 
 
„Jsme rádi, že můžeme pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou v zajišťování péče v oblasti 
sociálních služeb,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 
řízení lidských zdrojů. „Města a organizace v tomto regionu jsou pro nás klíčovými partnery již řadu 
let, a proto je pro nás důležité touto formou přispět ke zvýšení dostupnosti a kvality služeb. Celková 
investice společnosti ŠKODA AUTO se v oblasti regionální odpovědnosti v okolí závodu Kvasiny od 
roku 2017 pohybuje v řádech desítek milionů korun.“ 
 
Výběr nově dodaných automobilů odpovídá zaměření organizací sociálních služeb. Tvoří jej vozy 
ŠKODA OCTAVIA v provedení s pohonem všech kol, které se na úzkých a kopcovitých silnicích 
okresu Rychnov nad Kněžnou dobře uplatní. Mezi další přednosti tohoto nejprodávanějšího modelu 
značky ŠKODA patří snadná ovladatelnost, mimořádně velký vnitřní prostor a nízké provozní 
náklady. Tyto vlastnosti jsou vítané především proto, že sociální pracovníci v regionu potřebují 
pravidelně dojíždět i do odlehlých oblastí, ležících i desítky kilometrů daleko, a to za často 
náročných povětrnostních podmínek. 
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Vedle podpory sociální oblasti se ŠKODA AUTO zaměřuje také na bezpečnost a zdravotnictví. 
Společnost letos v únoru darovala Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje dva 
nové vozy KODIAQ, které budou sloužit v okolí výrobního závodu v Kvasinách, a to v Rychnově 
nad Kněžnou a v Trutnově. Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou navíc společnost pomohla také 
finančním darem ve výši 1 000 000 Kč. V rámci společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO finančně 
přispívá Městské policii v Rychnově nad Kněžnou a nedávno jí darovala již druhý vůz. 
 
ŠKODA AUTO si v rámci své společenské odpovědnosti zakládá na dobrých sousedských vztazích 
a v řadě oblastí podporuje regiony, v nichž působí – vedle sociální péče a zdravotnictví jde také o 
rozvoj infrastruktury a bezpečnosti, ochranu životního prostředí či aktivní účast na komunitních 
projektech. Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou z hlavních oblastí firemní Strategie 2025. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera    Martina Gillichová 
Vedoucí Komunikace podniku    Tisková mluvčí závodu Kvasiny 
T +420 326 811 773    T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO zapůjčí 7 vozů poskytovatelům 
sociálních služeb v okolí výrobního závodu 
v Kvasinách 
Dne 24. 4. 2019 proběhlo v Dobrušce předání 7 vozů 
ŠKODA OCTAVIA poskytovatelům sociálních služeb 
působícím v okolí závodu v Kvasinách. Vozy zlepší 
přepravní možnosti sociálních pracovníků, kteří za svými 
klienty dojíždějí i desítky kilometrů, a to jak v podhůří, tak 
i v náročném horském prostředí. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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