TLAČOVÁ SPRÁVA
Spoločne pre región spája aktívnych ľudí pre lepšie východné Slovensko
Košice, 8. 3. 2019 – Dnes bolo z grantového programu Spoločne pre región podporených
opäť šesť projektov, ktoré vylepšia životné prostredie a umožnia deťom a mládeži
v košickom a prešovskom kraji plnohodnotne a bezpečne tráviť voľný čas. Symbolické
šeky odovzdali prezident hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. James E. Bruno
a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.
Vďaka podpore z programu budú môcť dobrovoľníci zo združenia Maják nádeje zorganizovať
a zakúpiť materiál na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, ktorí sú klientmi združenia. V Seni
vybudujú členova združenia Sopka vonkajšie cvičisko, ktoré budú môcť využívať deti i
obyvatelia obce. V obci Lipovce sa rozhodli, že vytvoria a vydajú vzdelávací materiál o
obnove hradov a poskytnú ho 16 obciam, ktoré na svojom území majú chátrajúce kultúrne
pamiatky. Občianske združenie Atletika Košice z grantu pripraví sériu atletických podujatí pre
deti a mládež pod názvom Čokoládová Tretra Slovensko. Dobrovoľníci z OZ Romalka budú
prostredníctvom vzdelávania na sídlisku Lunik IX zvyšovať vedomie verejnosti o bezpečnom
sexuálnom správaní. V obci Nižný Klatov si domáci spolu so zamestnancami spoločnosti
zmodernizujú vonkajšie verejné ihrisko, ktoré sa využíva na rôzne športy a súťaže.
„Spoločnosť U. S. Steel je pre komunity, v ktorých pracujeme a žijeme, vždy spoľahlivým
partnerom. Naši zamestnanci sú na palube spolu s nami; sú kreatívni, aktívni a ochotní našu
firmu aj tento región urobiť ešte lepšími miestami na prácu i život. Budeme aj naďalej
podporovať iniciatívy zamerané na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, na vzdelávanie
a aktivity pre deti, keďže toto všetko je plne v súlade s našimi kľúčovými hodnotami a úsilím
o udržateľnosť,“ povedal pri vyhlasovaní výsledkov prezident U. S. Steel Košice James Bruno.
V roku 2019 bolo v programe Spoločne pre región vďaka finančnej podpore U. S. Steel
Košice rozdelených 13 000 eur. Administrátorom programu je už dvanásť rokov Karpatská
nadácia. Za ten čas spoločne podporili 107 organizácií sumou viac ako 268 400 EUR.

„Veľmi nás teší, že sa so spoločnosťou U. S. Steel Košice môžeme podieľať na budovaní
lepšieho života pre ľudí v košickom a prešovskom regióne už viac ako 12 rokov. Aj tento rok
sa tešíme na výsledky podporených projektov. Máme radi východ a preto sme vďační, že
môžeme byť spolu so spoločnosťou U. S. Steel a jej zamestnancami súčasťou iniciatív, ktoré
robia z východného Slovenska lepšie miesto pre život,“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka
Karpatskej nadácie.
Viac informácií o programe Spoločne pre región a podporených projektoch nájdete na
www.karpatskanadacia.sk alebo www.usske.sk.
- Koniec –
PRÍLOHA: Zoznam podporených organizácií a projektov:







Maják nádeje: Kreatívnou činnosťou k pomoci - 1 500 EUR
SOPKA, n.o.: Vonkajšie cvičisko – 2 122 EUR
Obec Nižný Klátov: Multifunkčné ihrisko pre všetkých – 2 500 EUR
Atletika Košice o.z.: Čokoládová Tretra Slovensko – 2 498 EUR
OZ Romalka: Merkin te kurel - Bezpečný sex – 1 880 EUR
Obec Lipovce: Piaty hrad – čítanka pre hradné samosprávy – 2 500 EUR

Doplňujúce informácie:
Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 23 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú
podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania
života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby
založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové
programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia
podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do
riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou takmer
2,3 milióna EUR.
U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný
partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a
zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských
a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych
a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu,

či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice
podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne
účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.

