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Více než 105 tisíc korun si odnesly chráněné dílny z vánočních trhů
v huti ArcelorMittal Ostrava
Ostrava, 16. prosince 2015 – Už posedmé hostila ArcelorMittal Ostrava ve svém areálu vánoční
trhy chráněných dílen. Třináct neziskových organizací z Ostravy a okolí prodávalo keramiku,
svíčky, přání, vánoční dekorace, textilní výrobky i hračky pro nejmenší. Zaměstnanci ostravské
huti tak mohli koupí udělat radost sobě nebo svým blízkým a zároveň pomoci potřebným.
Celkem chráněné dílny utržily 105 997 korun.
„Prodejní výstavy chráněných dílen jsou v ArcelorMittal Ostrava tradicí a předvánoční čas bychom si
bez nich už ani neuměli představit. Zaměstnancům tím umožníme nákup originálních dekorací a dárků
bez shonu a chráněným dílnám pomůžeme získat prostředky pro svou činnost,“ říká Monika
Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.
Třináct stánků neziskových organizací mohli zaměstnanci navštívit 16. prosince v budově ředitelství
ArcelorMittal Ostrava. Deset z nich už zaměstnanci na vánočních trzích vídali v minulých letech, tři
chráněné dílny, Harmonie, příspěvková organizace, Ateliér BYLOK a Charitativní středisko sv. Lucie,
byly na vánočních trzích v huti nováčky. „Práce v chráněné dílně je mnohdy pro lidi s postižením
jedinou možností, jak se zapojit do pracovního procesu. Peníze utržené za výrobky klientů většinou
chráněné dílny používají na další rozvoj své činnosti,“ dodává Pěnčíková.
„Za možnost zúčastnit se vánočních trhů jsme moc rádi. Výtěžek z této prodejní akce půjde na nákup
kompenzačních pomůcek, tzv, komunikátorů, pro nemluvící děti ve věku 2-7 let, které docházejí na
denní pobyt do Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava,“ říká Hana
Semenyšinová z občanského sdružení Želvička.
Neziskové organizace, které v letošním roce prodávaly své výrobky na vánočních trzích v
ArcelorMittal Ostrava:
Charita Sv. Alexandra
Charita Opava, Chráněná dílna Vlaštovičky
Charita Opava, Chráněné dílny sv. Josefa
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
Slezská diakonie, BETHEL Karviná
Charita Ostrava, Charitní středisko sv. Lucie
Občanské sdružení ŽELVIČKA
Puntik - Šafránková Marcela a Puntík s.r.o.
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu
Ateliér BYLOK
Harmonie, příspěvková organizace
NADĚJE pro všechny, z. s.
Chráněná dílna MANLOMKA

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal.
Ročně vyrábí 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je jediným
výrobcem silničních svodidel a elektrotechnické oceli v Česku. Kromě tuzemského trhu prodává své
výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 500
zaměstnanců. Průměrná mzda v roce 2014 činila 35 124 Kč. Společnost vyrábí železo a ocel
v souladu s veškerou ekologickou legislativou. S předstihem snížila vliv výroby na životní prostředí
nad rámec požadavků EU a letos dokončí 13 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace
v hodnotě 3,1 miliardy korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A.G.

