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Tisková zpráva

PROFI CREDIT předal Slaným dětem šek na 500 tisíc korun
Praha, 31. 3. 2017 – Šek na půl milionu korun byl předán v Olomouci v rámci Celostátní
konference společnosti. Z rukou výkonného ředitele PROFI CREDIT Ing. Rudolfa Cejnara šek
převzala ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou Mgr. Simona Zábranská. A nebylo to
zdaleka poprvé, kdy PROFI CREDIT klubu cystické fibrózy přispěl. „Dlouhodobá podpora,
kterou nám společnost PROFI CREDIT poskytuje, pro nás má obrovský význam. Prostředky
použijeme na zlepšení sociálních a zdravotních podmínek nemocných cystickou fibrózou,“
upřesňuje Simona Zábranská.
Klub nemocných cystickou fibrózou je nezisková organizace, která se stará o pacienty
s nevyléčitelnou nemocí už téměř čtvrt století. Finanční dar pomůže „slaným dětem“ a jejich
rodinám bojovat se zákeřným onemocněním. Loni byly prostředky čerpány na pořízení
dechových a rehabilitačních pomůcek a léků. Letos půjde částka na projekty, které mají za cíl
zlepšení sociálních a zdravotních podmínek nemocných cystickou fibrózou. „Jsme rádi, že
můžeme pomáhat a alespoň trochu usnadnit životy těm, ke kterým se osud nezachoval právě
přívětivě,“ říká marketingová ředitelka PROFI CREDIT Ing. Dana Hakavcová.
Nemocní cystickou fibrózou mají výrazně slanější pot, právě proto se jim říká „slané děti“.
Ročně se s touto nemocí v České republice narodí několik desítek dětí. Mnoho lidí přitom o
nemoci vůbec neví nebo se léčí pod chybnou diagnózou.

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční skupiny
Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku.
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

