Kia se zapojila do charitativního projektu „Ruce“
Praha, 29. července 2020 – Společnost KIA MOTORS CZECH se zapojila do charitativního projektu
„Ruce“ od neziskové organizace Seniorem s radostí. Soutěž „Ruce“ má za cíl propojit mladší a starší
generaci na Facebooku a Instagramu prostřednictvím sdílení fotografie rukou svých rodičů,
prarodičů nebo blízkých seniorů ve tvaru srdce spolu s hashtagem #senioremsradosti. Soutěž
probíhá na sociálních sítích v termínu od 27. července do 23. srpna 2020.
Nezávislá porota po skončení soutěže vybere pět nejhezčích fotografií, které budou vydraženy a
výtěžek bude využit na vzdělávání seniorů v domovech pro seniory formou workshopů a kurzů.
Pětice vybraných výherců (seniorů) navíc získá tablety, na kterých je dobrovolníci z organizace
Seniorem s radostí budou učit pracovat a pokusí se splnit i jejich další tajné přání (např. výlet na
zajímavé místo, setkání s celebritou apod.).
„Lidské ruce s sebou nesou celoživotní příběh člověka, jsou důkazem jeho práce a zkušeností, jsou
symbolem lásky a péče, kterou nás rodiče a prarodiče zahrnovali po celý život. Projektem ‚Ruce‘
chceme na sociálních sítích přitáhnout pozornost mladé generace k tématu stáří. Mladá generace
totiž na sociálních sítích tráví spoustu času, sdílí zde své zážitky, sledují své kamarády, apod.,
vidíme zde proto vysoký potenciál k propojení světů obou generací,“ říká Kateřina Vaňková
Jouglíčková, PR & Corporate Event Manager společnosti KIA MOTORS CZECH.
Kompletní pravidla soutěže naleznete na stránkách organizace Seniorem s radostí.
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KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky KIA do České republiky, ve které působí od roku
1993. Za dobu své existence prodala na českém trhu přes 125 000 osobních automobilů. KIA aktuálně prodává 10 modelů,
12 modelových variant, z čehož 6 produktů nabízí s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). KIA má v Česku 57
autorizovaných prodejních a servisních míst a zaujímá 6. místo na trhu. Od roku 2015 spolupracuje se společností Autodrom
Most, podílí se na osvětě bezpečnosti a prevenci na kurzech pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace
v běžném silničním provozu. Od roku 2009 se aktivně zasazuje o podporu a pomoc českým rodinám se znevýhodněnými
či zdravotně postiženými dětmi. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořila více než 90 projektů s finanční částkou
převyšující 2,8 milionu korun. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.
Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních a moderních vozidel pro všechny mladé duchem. Automobilka KIA, založená
v roce 1944, dnes prodává okolo 3 milionů vozidel ročně ve více než 190 zemích s 52 000 zaměstnanci po celém světě
a ročními příjmy přesahující 58 bilionů KRW (přibližně 50 miliard USD). Výroba automobilů značky KIA pochází z vlastních
výrobních závodů v šesti zemích světa. KIA v současnosti stojí na čele přechodu na čistě elektrická vozidla a podílí se na
rozvoji mobility a služeb s tím spojených tak, aby pomohla řešit výzvy měst po celém světě. Slogan značky „The Power to
Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapit svět vzrušujícími, inspirativními zážitky, které překonávají
očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com
Seniorem s radostí - nezisková organizace Seniorem s radostí se svou činností snaží o motivaci k aktivnímu životu ve stáří a
propojení vztahů mladší a starší generace. V současné době sdružuje až 12 000 dobrovolníků. Nabízí ekonomické i právní
poradenství týkající se pracovního uplatnění i možnosti zajímavého přivýdělku (seniorský modeling, půjč si babičku / dědečka,
senior do firmy aj.), zprostředkovává dobrovolnickou pečovatelskou pomoc (donáška nákupů, léků) a pořádá také vzdělávací
workshopy, kurzy i různé kulturní akce přímo v Domovech seniorů. Více informací: www.senioremsradosti.cz

