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Podporujeme neziskovou organizaci Život dětem 

 

Olomouc, 6. ledna 2020 

 

Zaměstnancům společnosti ABO valve není osud jiných lidí lhostejný a uvědomují si, jak důležité je pomáhat 
těm, kteří to skutečně potřebují. Na konci roku 2019 jsme uspořádali sbírku na podporu obecně prospěšné 
společnosti Život dětem pomáhající rodinám s dětmi, které se potýkají se závažnými onemocněními jako 
například nemocí motýlích křídel, spinální svalovou atrofií, autismem, dětskou mozkovou obrnou nebo 
rozštěpem páteře. 

Zaměstnanci ABO valve svými příspěvky shromáždili finanční obnos ve výši 10 300 Kč. Majitelé společnosti se 
rozhodli výši vybrané částky ztrojnásobit a náš dar nadaci Život dětem tak navýšili na celkovou částku 30 900 
Kč. Tyto finanční prostředky nadace rozdělí mezi znevýhodněné děti, budou použity převážně na zakoupení 
zdravotních pomůcek, úhradu ozdravných a rehabilitačních pobytů, zakoupení zdravotnické a přístrojové 
techniky a dalšího potřebného vybavení pro nemocné děti v domácí péči svých rodičů, na dětských oddělení 
nemocnic a v dalších dětských zařízeních. 

Chceme z celého srdce poděkovat všem zaměstnancům za jejich příspěvek a zájem pomoci nemocným 
dětem v České republice. Máme radost, že také my můžeme alespoň touto formou podpořit rodiny s dětmi, ke 
kterým osud nebyl příliš laskavý, a pomoci jim ulehčit od jejich starostí. 

 

Život dětem o.p.s. již od roku 2000 pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem a jejich 
rodičům, nemocnicím a dětským zařízením jako jsou dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy 
sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře,… Nadace pravidelně pořádá oblíbenou veřejnou sbírku 
známou jako „Srdíčkové dny“ – v tyto dny si lidé mohou zakoupit drobné sbírkové předměty s logem 
usměvavého sluníčka v srdíčku, výtěžek ze sbírky putuje na pomoc rodinám s dětmi se závažnými 
onemocněními. 

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Nikol Gřešková 
Marketing manager 
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Společnost ABO valve, s.r.o. je přední český výrobce uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové využití. Společnost 
byla založena v roce 1993 jako dceřiná firma společnosti Siwatec, a.s., která je významným dodavatelem čerpací a 
závlahové techniky, a je součástí skupiny SIWATEC Group. ABO valve disponuje 3 výrobními závody, R&D centrem a 
12ti zahraničními pobočkami na 3 kontinentech. Z centrálního sídla v Olomouci-Chomoutově putují produkty do více než 
50ti zemí světa. Společnost se specializuje na výrobu klapek s širokým spektrem průmyslového využití jako jsou centrické 
uzavírací klapky, klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová šoupátka, teflonové klapky, zpětné mezipřírubové 
klapky nebo kulové kohouty. 

Společnost klade důraz na kvalitu a inovace a je držitelem řady mezinárodních certifikátů včetně systémových certifikátů 
ISO 9001:2015, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Více informací získáte na webu firmy www.abovalve.com. 

 


