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MAN podporuje boj proti ebole 

75 000 eur dedinkám SOS v západnej Afrike 

 

Spoločnosť MAN daruje 75 000 eur desiatim detským dedinkám SOS v 

západnej Afrike. Sú určené nielen na naliehavé krízové opatrenia, ale aj na 

dlhodobú pomoc deťom, mládeži a rodinám postihnutým ebolou. 

Epidémia eboly si od svojho vypuknutia vo februári 2014 vyžiadala v tejto 

časti afrického kontinentu už vyše 6000 obetí. Jej dôsledkami trpia 

predovšetkým deti, ktorých rodičia podľahli vysoko infekčnému vírusu. Zo 

strachu z nákazy sa o nich často odmietajú postarať i vlastní príbuzní, takže 

na uliciach zostalo približne 3700 bezprizorných sirôt.   

Vlády a humanitárne organizácie z celého sveta sa snažia pomáhať. Jednou 

z nich je aj organizácia SOS Children´s Villages. Priamo v teréne poskytuje 

pomoc osirelým deťom a rodinám. Na desiatich miestach v Guinei, Sierra 

Leone a Libérii zriadila centrá dočasnej starostlivosti, v ktorej našli strechu 

nad hlavou. „MAN chce svojou podporou určenou pre SOS detské dedinky  

prispieť k boju proti ebole a pomôcť humanitárnej organizácii v jej životne 

dôležitej práci,“ povedal Jochen Schuma, generálny riaditeľ pre ľudské zdroje 

v MAN SE. 

Hlavným cieľom organizácie SOS Children´s Villages je starostlivosť o deti v 

krízových situáciách. Spoločnosť MAN podporuje viacero jej projektov 

prostredníctvom organizácie sídliacej v Mníchove. Toto partnerstvo existuje 

už viac ako sedem rokov, pričom SOS dedinkám pomáha nielen MAN ako 

spoločnosť, ale aj samotní jej zamestnanci a to tak na národnej ako aj na 

medzinárodnej úrovni. „Naše donácie chápeme ako trvalý sociálny záväzok 

a pomoc humanitárnej organizácii SOS Children´s Villages garantujeme aj 

naďalej – v celosvetovom meradle,“ vysvetľuje Yvonne Benkert, vedúca 

oddelenia spoločenskej zodpovednosti v MAN. 
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


