PRESS RELEASE
Interchange pomohla vybrat rekordní částku pro organizaci Člověk
v tísni
V Praze dne 16.9.2019: Mezinárodní společnost Interchange Group, jeden z největších
poskytovatelů směnárenských služeb na světě i v České republice, kde disponuje více než
40 pobočkami, s potěšením oznamuje, že se jí pomocí sběrných kasiček umístěných na
Letišti Václava Havla v Praze podařilo vybrat rekordní částku 74,582 CZK pro organizaci
Člověk v tísni. Tato částka byla vybrána v období od ledna do června 2019.

Od chvíle, kdy Interchange v roce 2015 začala působit na letišti Václava Havla v Praze,
začala spolupracovat s organizací Člověk v tísni a umístila na všech 11 letištních pobočkách
sběrné boxy. Zákazníci tak mohli při každé transakci přispět přímo do nich. Pokaždé, když se
kasičky zcela naplní, organizace je odveze a spočítá výslednou částku. Všechny peníze pak
putují na podporu projektu Lepší škola pro všechny, která se zaměřuje na pomoc dětěm
žijícím v nepříznivých životních podmínkách a zvyšuje jejich šance na kvalitní vzdělání.

Díky tomuto projektu může organizace Člověk v tísni pomoci tisícům dětí v České republice,
které žijí v méně příznivých podmínkách a jejich rodiny si nemohou dovolit kvalitní studium
nebo mimoškolní zájmy a kroužky, které podporují jejich rozvoj. Peníze vybrané společností
Interchange tak mohou pomoci právě tam, kde je potřeba - dětem. Ty pak mají lepší
podmínky ke vzdělání a mohou jet například i na dětský tábor, který by si jejich rodiny bez
organizace Člověk v tísni nemohly dovolit.

Marek Nácovský, country manager společnosti Interchange pro Českou republiku, o
probíhající spolupráci řekl:
“Sběrné kasičky máme na letišti už více než 4 roky a jsem velmi rád, že se vybraná částka
rok od roku zvyšuje. Projekt Lepší škola pro všechny považuji za velmi zdařilý a opravdu
důležitý. Jsme hrdí, že můžeme být jeho součástí. Velkým úspěchem pro nás je i to, že naše
spolupráce s Člověkem v tísni inspirovala i jiné státy, ve kterých Interchange působí.”

Pro více informací o společnosti navštivte náš web www.interchange.cz. Pro více informací o
celém projektu sledujte web www.lepsiskolaprovsechny.cz.

O společnosti Interchange
Společnost Interchange Group je jedním ze světových špiček ve směnárenských operacích i
mezinárodních převodech peněz pro privátní i korporátní zákazníky.
Od roku 1990 skupina provozuje více než 140 směnárenských poboček, z toho 40 v České
republice. Disponuje také více než 1200 agenty Western Union ve 14 zemích na 4 různých
kontinentech.
www.interchange.eu
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