
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

12. dubna 2016 

 

 

Skupina AccorHotels opět podpořila Mezigenerační 

a dobrovolnické centrum TOTEM 
 

 

Dlouhodobá spolupráce hotelové skupiny AccorHotels 

a Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM 

byla podpořena dalším finančním darem skupiny. 

V pořadí již třetí finanční podpora přesáhla částku 55 

tisíc a centrum ji využije na kofinancování projektů 

hrazených státními dotacemi. Šek byl slavnostně předán 

na půdě hotelu ibis Plzeň, který je součástí skupiny 

AccorHotels. Finanční dar byl vybrán během 

zaměstnanecké akce skupiny AccorHotels.  

„Velmi nás těší, že jsme mohli opět přispět na provoz Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, 

se kterým již čtvrtým rokem spolupracujeme. Tato pomoc je oboustranně přínosná. TOTEMu naše příspěvky 

pomáhají a my jsme rádi, že můžeme podpořit dobrou věc a smysluplné projekty“, vysvětluje Marek Audes, 

ředitel plzeňského hotelu ibis, a dodává: „Není to však jen o předání jednoho šeku za rok. Potkáváme se i při 

různých aktivitách, například jsme pro centrum při jeho otevření chystali slavnostní raut, senioři z centra 

mohou využívat naše minigolfové hřiště nebo jsme pro ně uspořádali minikurz vaření italské kuchyně.“ 

„Jsme povinni veškeré projekty, na které dostaneme dotace, kofinancovat 30 procenty, což je pro nás velice 

obtížné. Proto je tento finanční dar pro nás velmi důležitý,“ hodnotí spolupráci Vlasta Faiferlíková, ředitelka 

centra TOTEM.  

Posláním Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM je především vytvářet pozitivní a funkční 

mezilidské vztahy jak v rámci rodiny, tak i v širším kontextu občanské společnosti. TOTEM se také výrazně 

podílí na vyšší míře zapojení seniorů do společenského života.  

Hotelová skupina AccorHotels je aktivní i v dalších charitativních projektech. Kromě aktuální pomoci 

dobrovolnickému centru TOTEM spolupracuje aktivně s dětskými domovy na projektu „Profesní start pro 

mladistvé“, kdy mladí lidé z dětských domovů získávají praxi v hotelovém prostředí. 
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**** 

AccorHotels, je skupina, kterou spojuje společná vášeň pro pohostinství a slib/přání, aby se všichni cítili vítáni – Feel Welcome. Více 

než 180.000 žen a mužů ve 3.800 hotelích AccorHotels pečuje o tisíce hostů v 92 zemích.  

AccorHotels je přední světový provozovatel hotelu a nabízí svým zákazníkům, partnerům a zaměstnancům: 

- dvojí odbornost provozovatele hotelu a franšízora značky (HotelServices) a majitele hotelů a investora (HotelInvest) s cílem 

zajistit trvalý růst a harmonický rozvoj 

- Velké portfolio mezinárodně renomovaných značek pokrývajících celé spektrum - luxusní se značkami (Sofitel, Pullman, 

MGallery, Grand Mercure a The Sebel), střední třídy (Novotel, Suite Novotel, Mercure , Mama Shelter a Adagio) a 

ekonomickými hotely (ibis, ibis Styles, ibis Budget, adagio access a hotely F1) 

- Silný věrnostní program Le Club AccorHotels 

- téměř polovinu století závazků k solidaritě s programem PLANET 21. 

Akcie Accor SA jsou kótovány na burze Euronext v Paříži (ISIN kód : FR0000120404) a obchodované v USA na OTC trhu (kód : 

ACRFY) 

 
 
Sledujte zprávy Accoru:       Zarezervujte si hotel: 

@accor | www.accor.com       www.accorhotels.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accor Czech Republic 

Daniela Nová 

Na Příkopě 5 

110 00 Praha 1 

Tel: +420 266 000 243 

Fax:+420 266 000 253 

Daniela.nova@accor.com 

Agentura Privilege PR  

Linda Maletínská 

Jagellonská 3 

130 00 Praha 3 - Vinohrady 

Mobil: +420 775 944 267 

maletinska@privilegepr.cz 
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