TISKOVÁ ZPRÁVA
Hlavním partnerem neziskové organizace JAHODA se pro rok 2017
stala společnost NEXT
Praha, 8.3.2017 - Neziskovou organizaci JAHODA, o.p.s. se letos rozhodla finančně
podpořit společnost NEXT s.r.o. Stává se tak hlavním partnerem organizace na rok 2017.
Oba subjekty budou v průběhu celého roku úzce spolupracovat. Darované prostředky
JAHODA účelně využije. Peníze poputují na volnočasové aktivity nízkoprahových klubů pro
děti a mládež ve věku 6 - 26 let, které organizace provozuje.
“V roce 2017 jsme se rozhodli, stejně jako každý rok, finančně podpořit vybrané neziskové
organizace. Jednou z nich je JAHODA, která zajišťuje mimoškolní aktivity pro děti na
anonymním sídlišti, podílí se na prevenci kriminality a tím zajišťuje větší bezpečnost nejen
pro ně, ale i pro celé okolí. Již v minulosti jsme JAHODU podpořili materiálně, kdy jsme
dodali naše bezpečností dveře do nízkoprahového klubu a ve spolupráci rádi pokračujeme “
říká jednatel společnosti NEXT s.r.o., Ivan Pavlíček.
JAHODA je nezisková organizace působící v Praze na Černém Mostě a na Vinohradech.
Hlavní programy JAHODY jsou nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mladé lidi.
Kromě těchto sociálních služeb provozuje také školky, jesle, odpolední družinu a rodinná
centra. Pro začínající kapely a muzikanty nabízí vybavenou hudební zkušebnu s nahrávacím
studiem. Dalšími činnostmi organizace jsou vzdělávací programy a komunitní aktivity. Mezi
největší z nich patří festival Strawberry Fields, který přispívá ke zlepšování života a
prevence kriminality na pražském sídlišti. Letošní, již 6.ročník, proběhne na Černém Mostě
v sobotu 17.června.
Firma NEXT je tradičním výrobcem bezpečnostních dveří v České republice. Na trhu je již
od roku 1991. NEXT ročně vyrobí a prodá okolo 5 000 kusů bezpečnostních dveří, například
v Praze má téměř každý čtvrtý byt dveře této značky. Výrobní hala v Budyni nad Ohří
zaměstnává několik desítek odborných řemeslníků, centrála v Praze a pobočky v Brně,
Plzni, Ostravě a Hradci Králové pak disponují vyškoleným týmem obchodníků a montážníků,
kteří zrealizují zakázku od prvotní konzultace a zaměření až po samotnou realizaci. Firma
dále nabízí elektronické zabezpečení domů, bezpečnostní fólie na okna a bezpečnostní
mříže.

