Liberty Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

V týdnu zdraví odveslovali pracovníci huti Liberty Ostrava 200 kilometrů pro
lidi s vážnými poruchami krvetvorby a zapsali se do registru dárců kostní dřeně
Ostrava 24. září 2019 – Jak je již tradicí, také letos se v huti Liberty Ostrava uskutečnil týden pro podporu
zdraví. Po celý minulý týden se zaměstnanci huti mohli zapojit do některého z programů, které mají za cíl
připomenout, že dbát o své zdraví a věnovat pozornost prevenci onemocnění je důležité. Novinkou letošního
ročníku byla účast v projektu Šance pro život neziskové organizace Alma Mater, jehož úkolem je zvýšit
povědomí o vážných poruchách krvetvorby. Za každých 100 metrů odveslovaných pracovníky na speciálním
trenažéru věnovala Liberty Ostrava na konto pomoci 5 korun a finální částku ještě zdvojnásobila. Do registru
dárců kostní dřeně se také nově zapsalo 20 zaměstnanců huti.
„Zaměstnancům jsme zprostředkovali zajímavou a zdraví prospěšnou sportovní aktivitu, kterou jsme společně
pomohli také potřebným. Naši pracovníci odveslovali na trenažéru bezmála 200 kilometrů, vyveslovanou částku
jsme ještě zdvojnásobili, a na konto pomoci tak Liberty Ostrava věnovala celkem 20 tisíc korun,“ uvedl k projektu
Šance pro život Pavel Mück, vedoucí oddělení hygieny a zdraví v Liberty Ostrava.
Projekt Šance pro život neziskové organizace Alma Mater, který má za cíl zvýšit povědomí o vážných poruchách
krvetvorby, byl v huti zároveň zaměřen na získávání nových dárců kostní dřeně. Do registru dárců se v průběhu
týdne zdraví nově zapsalo 20 pracovníků Liberty Ostrava.
„Vážnými poruchami krvetvorby, které lze mnohdy léčit jen transplantací kostní dřeně od vhodného dárce, ročně
onemocní stovky lidí. V Českém národním registru dárců kostní dřeně ale není dostatek potenciálních dárců a pro
každého čtvrtého pacienta se vhodný dárce kostní dřeně nenajde. Jsme proto vděčni za každého nového
potenciálního dárce,“ řekla Dagmar Knýblová, předsedkyně neziskové organizace Alma Mater.
Kromě dobročinného veslování byly pro zaměstnance připraveny i tradiční aktivity. K dispozici měli masáže nebo
třeba funkční zkoušky ochranných pracovních pomůcek. A protože se zdravým životním stylem souvisí také
zdravé stravování, během celého týdne se v zaměstnaneckých kantýnách servírovalo zdravé menu. Tradiční
součástí programu byl i fotbalový turnaj, kdy proti sobě hrají jednotlivé závody huti.
„Do týdne zdraví se letos zapojilo přes 4,5 tisíce našich pracovníků. Jsem rád, že mají zájem o udržování dobré
kondice a chtějí vést zdravý životní styl, protože i pro nás je jejich zdraví a bezpečnost na prvním místě.
Dlouhodobě se proto ve firmě zaměřujeme na podporu zdraví a prevenci onemocnění, což je jistě efektivnější než
řešit následky jejich zanedbání,“ dodal Jiří Michálek, ředitel pro bezpečnost a zdraví v Liberty Ostrava.
Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2
milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem
ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými
společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci
vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální
ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů
zabývá výrobou obnovitelné energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má
celosvětově 30 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

