TISKOVÁ ZPRÁVA
Interchange pokračuje ve finanční podpoře české organizace
Člověk v tísni
Praha, 19.března 2019: Mezinárodní skupina Interchange (dále jen „Interchange“), která
patří mezi největší poskytovatele směnárenských služeb na světě a jen v Česku provozuje
40 místních poboček, s radostí oznamuje, že i nadále pokračuje ve finanční podpoře
organizace Člověk v tísni. Peníze na podporu Člověka v tísni jsou získávány ze
sběrných boxů umístěných na pražském mezinárodním letišti a z přímých darů společnosti
Interchange.
Interchange organizaci Člověk v tísni podporuje již třetím rokem a jako každý rok částku
získanou z příspěvků do těchto boxů navýší z vlastních zdrojů. Ke konci roku 2018 se takto
na letišti podařilo vybrat celkem 151.621 Kč, tedy podstatně více než v předchozím roce, a
skupina Interchange pak tuto částku navýšila na 200.000 Kč.
Jako vždy tyto peníze půjdou na veřejnou sbírku „Lepší škola pro všechny“ Člověka v tísni,
která podporuje vzdělávání dětí žijících v těžkých podmínkách. Tento program poskytuje
doučování a další podporu více než 1 000 dětem ze znevýhodněných rodin a umožňuje také
více než 900 dětem navštěvovat zájmové kroužky Člověka v tísni, kde najdou bezpečné
místo pro dělání domácích úkolů nebo smysluplné trávení volného času.
V létě 2018 pomohly peníze vybrané skupinou Interchange za rok 2017 zajistit odpolední
vzdělávací aktivity a umožnily účast dětí na letních táborech, které by si jejich rodiny bez
podpory Člověka v tísni a finančního příspěvku skupiny Interchange nemohly dovolit.
Mediální koordinátor Člověka v tísni Martin Kovalčík k těmto aktivitám uvádí:
„Pro děti, kterým pomáháme, je týdenní tábor v přírodě něco, co nemají ve svém běžném
životě šanci zažít. Jde proto o skvělý nástroj, který je motivuje k celoroční aktivitě během
doučování či v nízkoprahových klubech. Dlouhodobě patří tento způsob motivace mezi
nejúčinnější a nejosvědčenější nástroje, které během naší práce s dětmi používáme.“
Alastair Holberton, ředitel mezinárodní skupiny Interchange, o sbírce a příspěvcích skupiny
Interchange řekl:
"Náš závazek vůči organizaci Člověk v tísni a zvláště dětem, je pro nás velmi zvláštní, neboť
jsou nejbezbranějšími lidmi v naší společnosti. Jsme hrdí na to, že máme malou roli v tomto
velkém úsilí"

Více informací o Interchange naleznete na www.interchange.cz. Pro bližší informace o
projektu “Lepší škola pro všechny” navštivte www.lepsiskolaprovsechny.cz.
Konec.

O společnosti Interchange
Interchange Group je jedním ze světových lídrů na trhu výměny a převodu peněz pro
soukromé i firemní zákazníky.
Skupina byla založena v roce 1990 a provozuje více než 130 poboček pro výměnu peněz
včetně 40 v České republice a peněžní převody Western Union prostřednictvím sítě 1200
smluvních partnerů ve 14 zemích na 4 kontinentech.
www.interchange.eu
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