TISKOVÁ ZPRÁVA

Předání finančního daru Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!
Dne 20. 1. 2014 v Ústí nad Orlicí
V kongresové místnosti na dětském oddělení dne 20. 1. 2014 společnost Rieter CZ s. r. o.
při příležitosti oslav 20 let svého působení v barvách Rieter předala Nadačnímu fondu S námi
je tu lépe! šek v hodnotě 100 000 Kč.
Pozvání přijali JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Ing. Roman Línek, MBA,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, Ing. Kvido Štěpánek, předseda nadačního fondu,
a Petr Hájek, starosta Města Ústí nad Orlicí.
Akci poté zahájil generální ředitel firmy Rieter CZ s. r. o. Ing. Jan Lustyk krátkou prezentací
firmy, která patří k největším místním zaměstnavatelům. Má rozvinutý program sociální
odpovědnosti a dlouhodobě také podporuje úroveň poskytované péče pacientům nemocnice.
Již výše zmiňovaný příspěvek je součástí právě této spolupráce obou subjektů.
Za nadační fond a interní oddělení poděkoval MUDr. Jiří Řezníček, ředitel nemocnice a
zdůraznil sounáležitost regionu s Orlickoústeckou nemocnicí, a. s., při rozvoji zdravotní péče.
JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, vyjádřil svou úctu k přispivatelům
do nadačního fondu. Dle jeho názoru je podniků, které přispívají na kulturu a sport řada, ale
příspěvky ve zdravotnictví jsou spíše výjimkou.
Za příkladné označil fungování zdejšího nadačního fondu také 1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek.
Za interní oddělení představila projekt manažerka interních oborů paní Hana Maršíková, která
objasnila jaké nové vybavení bude na interní oddělení, za získané finanční prostředky,
pořízeno.
Hlavním cílem projektu je přispět na zkvalitnění pobytu nemocného, zlepšit jeho komfort a
spokojenost během hospitalizace, dále zvýšit jeho bezpečnosti a zajistit mu vyšší intimitu.
V závěru dostala prostor média pro své dotazy.

Nadační fond

S námi je tu lépe!

Mediální partneři:
Přispějte, prosíme, spolu s námi:

č.ú.: 257730877/0300
Nadační fond S námi je tu lépe!
Tel.: 465 710 333; 606 089 637

Mail: nf@uo.hospital.cz

WWW: www.ou-nem.cz/fond

