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Nový grantový program 'ŠKODA Neřídit'
› ŠKODA Neřídit – podpora pro hendikepované zájemce o řidičský průkaz
› Grantový program vznikl ve spolupráci ŠKODA AUTO a Konta Bariéry
› Podpora bezbariérové mobility součástí dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti
ŠKODA AUTO 'ForFuture'
Mladá Boleslav, 22. listopad 2018 – ŠKODA AUTO ve spolupráci s Kontem Bariéry spouští
nový grantový program ŠKODA Neřídit, který usnadňuje hendikepovaným cestu k získání
řidičského průkazu. Pro úspěšné žadatele je připraven příspěvek až do výše 15 000 Kč
na absolvování autoškoly.
Nový grantový program ŠKODA Neřídit má za cíl finančně podpořit hendikepované k získání
řidičského průkazu a tím i snazšímu zajištění mobility a samostatnosti. Finanční příspěvek až do
výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni
komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto bariéry.
Program je určen pro tělesně postižené s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli
řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje řídit osobní automobil. Na stránkách www.skodaneridit.cz žadatel nalezne veškeré informace k podání žádosti, zástupci ŠKODA AUTO a Konta
Bariéry ze všech doručených žádostí vyberou minimálně 17 hendikepovaných, kteří získají finanční
podporu. Ta je určena k získání řidičského oprávnění na osobní automobil v následujících 12
měsících, a to v libovolné autoškole, která umožňuje řidičský kurz pro hendikepované. Poplatek za
kurz je proplácen přímo autoškole.
Mimo státních příspěvků mají držitelé průkazů ZTP a ZTP/P nárok na cenové zvýhodnění na nákup
nového vozu ŠKODA v rámci navazujícího programu ŠKODA Handy. V centru ŠKODA Handy,
kterých je v dealerstvích ŠKODA AUTO v České republice více než 90, hendikepovaným pomohou
nejen s výběrem a optimální úpravou vozu, ale i s žádostí o státní příspěvek, s řešením odpočtu
DPH a se zajištěním výhodného financování a pojištění. U vybraných obchodníků ŠKODA Handy si
vůz s úpravou pro ruční řízení lze i zapůjčit. Více informací na www.skoda-handy.cz.
ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti 'ForFuture' zaměřuje na čtyři základní
pilíře. Vedle bezbariérové mobility, kam patří právě grant ŠKODA Neřídit a program ŠKODA
Handy, se dále koncentruje na podporu znevýhodněných dětí například prostřednictvím projektu
'Rozjedu to' ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, dopravní bezpečnost prostřednictvím Výzkumu
dopravní bezpečnosti a podporu technického vzdělávání. K tomu je nutno přičíst i výraznou
ekologickou angažovanost, aktivní podporu regionů výrobních závodů ŠKODA AUTO a zapojení
zaměstnanců do projektu Zaměstnaneckých sbírky.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
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Fotografie k tématu:
Nový grantový program 'ŠKODA Neřídit'
ŠKODA AUTO ve spolupráci s Kontem Bariéry
odstartovala grantový program ŠKODA Neřídit, který
usnadňuje hendikepovaným cestu k řidičskému průkazu
formou příspěvku, a to až do výše 15 000 Kč
na absolvování autoškoly.
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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