TLAČOVÁ INFORMÁCIA

Amrop Slovakia na čele iniciatívy HR deťom. ĎAKUJEME!

Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia – Context Driven Executive Search, člen
Jenewein Group, sa rozhodla osloviť širokú „human resources komunitu“ a spojiť ju
pre dobrú vec. Na základe dlhoročnej spolupráce s Linkou detskej istoty, ktorá je
národným projektom Slovenského výboru UNICEF, aj tento rok podporuje jednu z jej
nosných charitatívnych akcií – beh 21 km pre deti. Ako povedal Ivan Tomko,
koordinátor iniciatívy, okrem vlastných bežcov chce Amrop pre túto myšlienku
nadchnúť čo najviac aktívnych účastníkov. „Vďaka tomu bude pomoc deťom v núdzi
ešte výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného
v minimálnej výške 30 eur budú priamo venované ako dar Linke detskej istoty. Každé
euro, ktoré spolu získame, využije linka, ktorá deťom pomáha už 14 rokov,“ povedal
Ivan Tomko.
Beh 21 km pre deti sa uskutoční 19. septembra 2010 pri amfiteátri na Partizánskej
lúke v Bratislave. Napriek tomu, že ide o bežecké podujatie, zúčastniť sa na ňom
môže naozaj každý vrátane najmenších detí. Organizátor pripravil niekoľko tratí
a kategórií, takže nadšení bežci i menej trénovaní záujemcovia si môžu vybrať podľa
svojich schopností. Hlavným behom bude polmaratón (21 km) s účasťou limitovanou
vekom 18 rokov, bežať sa však bude aj na tratiach s dĺžkou 7 km a 3 km – tie budú
otvorené pre všetkých. Štvrtou kategóriou s nulovým štartovným bude Rodinný beh
určený pre rodičov a deti.
Prihlášky na beh sa prijímajú do 15. septembra 2010. Personálni manažéri, odborníci
z oblasti ľudských zdrojov a nimi motivovaní bežeckí nadšenci už začali trénovať
a tešia sa na poslednú tohtoročnú letnú nedeľu a podporu širokej verejnosti. Pridať sa
však môžu aj ďalší záujemcovia. Ďakujeme mediálnym partnerom – magazínu
Metropolitan Tribune a portálu Profesia.sk, a ďalším podporovateľom.
Pobežíme deťom na pomoc pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME!
Podrobné informácie a bežecké propozície možno nájsť v priložených dokumentoch
LDI_LETAK.pdf a LDI_BEZECKE PROPOZICIE.pdf, prihlášku si možno stiahnuť na webovej stránke
www.21kmpredeti.ldi.sk.
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T/F +421 2 5443 6001-7,
E hrdetom@amrop.sk, W www.jeneweingroup.com
Mediálni partneri podujatia:
METROPOLITAN TRIBUNE a PROFESIA.SK

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s dvadsaťročnou históriou na slovenskom
a stredoeurópskom trhu. Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského kapitálu
a efektívnosti jednotlivých činností pomáha súkromnému i verejnému sektoru zlepšovať
výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Je lídrom
v poskytovaní riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory Services, Management
Audit & Human Capital Consulting, pričom stavia na talentovaných a skúsených
odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých sektorov. Ako súčasť The Amrop Group
(TAG) – geograficky najväčšej organizácie Executive Search spoločností na svete, a člen
The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej
profesijnej asociácie v oblasti Executive Search, poskytuje najvyššiu úroveň služieb v tejto
oblasti.
Amrop Slovakia je súčasťou portfólia strategickej holdingovej spoločnosti Jenewein
Group.
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