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Pondělí, 31. ledna 2011
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A
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Dne 31. 1. 2011 byli vylosováni výherci řad hlasujících v Anketě společenské
odpovědnosti 2010. Prvních deset bylo vylosováno za přítomnosti hejtmana
Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase. Dále byly představeny vítězné firmy již
uvedené ankety a soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2010.
Obě tyto aktivity jsou součástí Projektu společenské odpovědnosti, který byl rovněž
prezentován s cílem přiblížit aktivity chystané pro letošní rok.
Anketa společenské odpovědnosti 2010 je dílčí aktivitou Projektu společenské odpovědnosti.
Jejím pořadatelem je společnost AHA Trading s.r.o. Dne 31. 1. 2011 byly v budově
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odevzdané hlasy občanů slosovány (celkem 6070
platných hlasů). Poté bylo vylosováno 100 výherců, kteří obdrží v nejbližších dnech zajímavé
ceny. Tou hlavní je romantický výlet pro dvě osoby do Paříže od společnosti Čedok Ostrava.
Prvních deset výherců vylosoval hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. „Chtěl
bych poděkovat všem, kteří v anketě hlasovali, neboť názor veřejnosti je velmi důležitý a
poblahopřát vítězům dnešního losování“, řekl hejtman.
Hlasující veřejnost rozhodovala v anketě o tom, která z 59 zdejších firem je společensky
nejodpovědnější. Vítězem ankety se stala společnost ČSAD Logistik Ostrava a.s. Na druhém
místě byla společnost LR Health and Beauty System a třetí příčku obsadila Dalkia Česká
republika, a.s. (výsledky prvních 10 společností, viz příloha č. 1). Tyto společnosti již
obdržely dne 14. 1. 2011 drobné dárky a gratulace z rukou guvernéra ČNB Miroslava
Singera, a to v rámci 4. novoročního koncertu, Galavečera společenské odpovědnosti, který
se uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka.
Součástí dnešního setkání s novináři bylo i představení vítězných firem 2. ročníku odborné
soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2010, do které se přihlásilo 21
společností podnikajících v našem kraji. Vítězem v kategorii do 50 zaměstnanců se stala
společnost DVOŘÁK LESY SADY ZAHRADY, s.r.o. Vítězem v kategorii společnost do 250
zaměstnanců se stala firma ČSAD LOGISTIK, a.s. a první příčku v kategorii společnost
nad 250 zaměstnanců obsadil PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a.s. (celkové výsledky, viz příloha
č. 1). Všichni tři vítězové převzali v rámci již uvedeného galavečera dne 14. 1. 2011 z rukou
hejtmana kraje Jaroslava Palase diplom a dárkovou kazetu s uměleckými díly akademického
sochaře Igora Kitzbergera (originální 25 cm sochu Harlekýna z bronzu a mramoru, grafický
rámovaný list s názvem Herecká společnost a knihu-monografii Igora Kitzbergera).
Na dnešním setkání s novináři byla také představena Nadace společenské odpovědnosti,
která je součástí Projektu společenské odpovědnosti. Nadace je zaměřena
na handicapovanou mládež a vybudování a provoz Komunitního centra Ostrava. „Ráda bych
poděkovala všem donátorům, kteří nadaci v rámci slavnostního galavečera předali šeky
v hodnotě 310.000,- Kč, za což všem velmi děkuji!“, uvedla Dáša Hánova, ředitelka Projektu
společenské odpovědnosti.
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„V rámci Projektu společenské odpovědnosti připravujeme pro letošní rok 3. ročník soutěže
o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2011, Anketu společenské
odpovědnosti 2011. Plánujeme Konferenci společenské odpovědnosti, a to na letošní
březen. Rádi bychom také navázali na loňské představení World Ballet in Ostrava, které bylo
ohromující a které bylo zakončeno cca pětiminutovým bouřlivým potleskem ve stoje“, řekla
Dáša Hánová.
Na základě velmi pozitivních ohlasů na vystoupení Radky Fišarové a Janáčkovy filharmonie
Ostrava připravuje nositel projektu, společnost AHA Trading s.r.o., jejich společné
vystoupení v Ostravě v letošním dubnu.

Doplňující info:
Projekt společenské odpovědnosti koordinuje Moravskoslezský kraj s gescí Rady kvality ČR
a nositelem projektu, společností AHA Trading s.r.o. Dále je projekt koordinován Sdružením
pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského
kraje, Agenturou pro regionální rozvoj a DTO CZ, s.r.o., který je zároveň garantem Projektu
firemního vzdělávání.
Anketa společenské odpovědnosti je dílčí aktivita Projektu společenské odpovědnosti.
Anketa v pojetí tohoto projektu je formou veřejného hlasování, která se „ptá“ na názor
veřejnosti na společensky nejodpovědnější firmu.
Podrobnější info, viz www.projektso.cz
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Příloh č. 1
Níže je uveden přehled umístění firem v jednotlivých kategoriích soutěže o Cenu hejtmana
kraje za společenskou:
CSO 2010
Společnost do 50 zaměstnanců

Pořadí

DVOŘÁK LESY, SADY ZAHRADY, s.r.o.

1.

TELE DATA SYSTEM s.r.o.

2.

RESPECT OSTRAVA, s.r.o.

3.

LR HEALTH BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.

4.

CSO 2010
Společnost do 250 zaměstnanců

Pořadí

ČSAD LOGISTIK, a.s.

1.

TEPLOTECHNA OSTRAVA, s.r.o.

2.

AUTO HELLER, s.r.o.

3.

ENVIFORM a.s.

4.

OSA PROJEKT, s.r.o.

5.

KOMA - INDUSTRY, s.r.o.

6.

OVANET, a.s.

7.

FORM, spol. s r.o.

8.

CSO 2010
Společnost nad 250 zaměstnanců

Pořadí

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a.s.

1.

DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

2.

OKD, a.s.

3.

OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

4.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

5.

PWC ČR, s.r.o.

6.

OZO Ostrava, s.r.o.

7.

OKIN GROUP, a.s.

8.

HPF CLEAN, s.r.o

9.

Níže je uveden přehled umístění prvních deseti společností v Anketě společenské
odpovědnosti:
1. ČSAD Logisitik Ostrava a.s.
2. LR Health and Beauty System
3. Dalkia Český republika, a.s.
4. OZO Ostrava a.s.
5. Koma Industry, s.r.o.
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6. Multip
7.Dvořák lesy sady zahrady, s.r.o.
8. Třinecké železárny a.s.
9. Librex
10.Palfrig Ostrava

Poskytnul:
Mgr. Pavel Olšovský
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti,
pověřený hlavní koordinátor Projektu společenské odpovědnosti
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