Metrostav Infrastructure se stal partnerem Sportability, pomáhat
na akcích chtějí přímo jeho zaměstnanci
Společnost Metrostav Infrastructure a.s. (MI) se stala oficiálním partnerem neziskové
organizace Sportability z.s., která se od roku 2011 snaží pomoci handicapovaným lidem
po úrazu najít cestu ke sportu a aktivně jim tak pomoci s návratem do běžného života.
Součástí dlouhodobé spolupráce bude nejen pravidelná finanční podpora ale také osobní
zapojení zaměstnanců MI do jednotlivých projektů.
„Zapojení některých našich zaměstnanců do aktivit Sportability již v minulých letech skvěle
fungovalo, právě tato spontánní a nezištná aktivita našich lidí vytvořila základ pro další širší
spolupráci. Celková myšlenka projektu nás velmi oslovila a nyní dáváme partnerství se
Sportability oficiální ráz a systémovou podobu, za což jsem upřímně rád. Je mezi námi celá řada
sportovců a lidí s chutí pomáhat, kteří mají k tématům Sportability velice blízko. I z toho důvodu
jsem nechtěl, aby se jednalo jen a pouze o formální partnerství s finančním plněním. Kromě
finanční podpory chceme také přiložit ruku k dílu, pomáhat osobně a dlouhodobě, chceme být
součástí konkrétních akcí a projektů,“ říká předseda představenstva MI Ing. Zdeněk Ludvík.
Spolek nadšenců z neziskové organizace Sportability se podílí mj. např. na vytipování
konkrétních lidí krátce po úrazech, které se snaží následně nadchnout pro celou řadu aktivních
sportů, od sjezdového a běžeckého lyžování, přes handbiky, až po vodní sporty typu
wakeboardingu. Zároveň zástupci Sportability připravují po stránce tréninků lyžaře na
mezinárodní závody a paralympiády, působí také v rámci přednášek osvětově a edukativně.
„Pohyb a aktivní způsob života je pro handicapované obzvláště důležitý a jsme rádi, že úplně
stejně to vidí i zástupci Metrostav Infrastructure. Myslím, že naše aktivity a oblast stavebnictví
jsou v celé řadě bodů postaveny na podobných základech – musíte se učit, motivovat, překonávat
překážky, jít si za svým a tvrdě pracovat. Na spolupráci a pomoc ze strany zaměstnanců MI se
opravdu těšíme,“ komentuje novou spolupráci zakladatel Sportability z. s. Tomáš Lisý.
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