
SPOLEČNOST LG ELECTRONICS navázala spolupráci
s Dětským domovem Charlotty Masarykové

s cílem pomáhat ohroženým dětem

Život je dobrý, když si všichni pomáháme!

Praha, 28. července 2020 – Vedení společnosti LG Electronics (LG) se nechalo inspirovat svými
zaměstnanci  ke  spolupráci  s  Dětským  domovem  Charlotty  Masarykové  (DDCHM)  na
Zbraslavi. Zaměstnanci LG pravidelně podporuji děti DDCHM, které nemohou přechodně či
dlouhodobě vyrůstat  ve vlastním rodinném prostředí,  formou splněných přání od Ježíška,
sbírkou oblečení či hraček.

„Na tuto spolupráci se velmi těšíme a jsme rádi, že můžeme pomoci tam, kde je třeba. O to více nás
těší, že popud k jejímu vzniku vzešel přímo od našich zaměstnanců.” řekl Sung Soo Kim, generální
ředitel LG Elektronics.

Díky  podepsané  smlouvě  získá  DDCHM  spotřebiče  LG  v  celkové  hodnotě  175  tisíc  korun  a
podporu  v  organizování  pravidelných  aktivit  pro  děti  včetně  záštity  nad  základním  školním
vybavením pro budoucí prvňáčky.

Prioritou  DDCHM  je  zajištění  optimální  péče  o  děti  bez  rodinného  zázemí,  která  zohledňuje
individuální  potřeby  a  zájem  dítěte.  Péče  respektuje  sourozenecké  skupiny  a  přizpůsobuje  se
rodinnému prostředí. Snahou dětského domova je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či přesun
do rodiny náhradní.

„Dar od LG je pro nás významná pomoc. Zajišťujeme péči o 25 dětí, z toho 10 lůžek je vyčleněno
pro děti  vyžadující  okamžitou pomoc.  Pečujeme zejména o malé děti  – batolata a  předškoláky.
Vybavení moderními spotřebiči je pro nás klíčové zejména v kuchyni. Některé naše spotřebiče již
vyžadovaly obměnu, tak nás velkorysý dar od LG moc potěšil. Ledničky a myčku ocenil zejména
odborný  personál,  děti  velmi  zaujala  nová  velká  televize.  Spolupráce  dětského  domova  a
společnosti LGE se však netýká jen materiálního vybavení, děti se těší hlavně na zahradní slavnost
s Michalem  Nesvadbou,  která  proběhne  v  průběhu  srpna,  ”  komentovala  spolupráci  Radka
Soukupová, ředitelka DDCHM.

O společnosti LG Electronics

Společnost  LG  Electronics  Inc.  je  globálním  inovátorem  v  oblasti  technologií  a  výroby,
s působností  na  140  místech  a  s  více  než  70 000  pracovníky  po  celém světě.  S celosvětovým
obratem v roce 2019 ve výši 53 miliard dolarů, se LG skládá z pěti společností – Home Appliance
& Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions and
Business  Solutions.  Společnost  LG  je  předním  světovým  výrobcem  televizorů,  chladniček,
klimatizací,  praček  a  mobilních  zařízení,  včetně  prémiových  produktů  LG SIGNATURE  a
LG ThinQ podporující umělou inteligenci. Nejnovější zprávy společnosti LG naleznete na adrese
www.LGnewsroom.com

http://www.LGnewsroom.com/


Kontakty pro média:

Kindred Group
Tereza Zmijová
M: +420 730 528 343
E.: tereza.zmijova@kindredgroup.cz

LG
Gabriela Roušarová, Corporate Marketing & PR
M: +420 720 407 602
E.: gabriela.rousarova@lge.com

Dětský domov Charlotty Masarykové
Radka Soukupová, ředitelka
M: +420 770 175 051
E.: reditel@ddzbraslav.cz
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