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pomáhají —

BEZPEČNOST JE V MONDI NAŠÍ PRIORITOU. DODRŽOVANÍ BEZPEČNOSTNÍCH
PRAVIDEL A VŠÍMÁNÍ SI SVÉHO OKOLÍ ZACHRAŇUJE NEJEN ZDRAVÍ A ŽIVOT
NAŠIM KOLEGŮM, ALE NAVÍC PŘINÁŠÍ I FINANČNÍ PODPORU RODINÁM,
KTERÉ JI V NAŠEM REGIONU OPRAVDU POTŘEBUJÍ.
Kiwanis je servisní klubová organizace sdružující lidi,
kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají
převážně dětem a mladým lidem. Před časem Kiwanis
klub Roudnice nad Labem navázal spolupráci s firmou
Mondi Štětí a.s.. Ta za každého zaměstnance, který se
zapojí do aktivity Patriot bezpečně, posílá organizaci
Kiwanis 50 kč měsíčně.

V rámci spolupráce jsme podpořili Projekt Kiwanis
panenka. V rámci dětských dnů v Mondi se desítky
dětí s projektem seznámily a pomohly s vymalováním
panenek. Dalším krokem byla účast Mondi na dražbách
VIP Kiwanis panenek, tedy panenek, které vyzdobily
významné osobnosti.

ONDRA A KAROLÍNKA
PROKOPOVI

AGÁTKA
TUVOROVÁ

Sourozenci se sluchovými vadami. Karolínka a Ondra
bydlí na Roudnicku a denně jezdí vlakem v doprovodu
maminky do speciální školy v Praze. Péče o dvě děti
s vážným poškozením sluchu (jedno z dětí neslyší
vůbec, má kochleární implantát, druhé má jen zbytky
sluchu a je vybaveno naslouchadlem) je velice
náročná. Rodina je při vší snaze v těžké situaci.

Agátka Tuvorová
je děvčátko s autismem.
Díky podpoře Mondi
a Kiwanisu může pokračovat
ve speciální terapii, která
pomáhá zlepšit její stav. Agátka dělá díky terapii
neobyčejné pokroky, což nám potvrdila i ředitelka
MŠ Sluníčko v Roudnici nad Labem paní Věnceslava
Koubová. Kiwanis klub bude hradit udržovací ABA
terapii (měsíční poplatek 5400 Kč).

V ROCE 2019 JSME RODINĚ PŘISPĚLI:
25 000 Kč - vybavení pro zlepšení funkce kochleárního
		 implantátu Ondry.
18 000 Kč – proplácíme rodině dopravu do Prahy
		 do školy a potřeby k zajištění funkčnosti
		 kompenzačních pomůcek.

Na naší vánoční akci od nás rodina obdržela
symbolický šek ve výši 32 400 Kč na půlroční
udržovací terapii .

