TISKOVÁ ZPRÁVA
11. března 2009
PLAZA CENTERS POMÁHÁ SENIORŮM V LIBERCI
Plaza Centers, přední developer nákupních a zábavních center ve střední a
východní Evropě, který 26. března 2009 otevře nákupní centrum Liberec Plaza,
s radostí oznamuje zahájení svého programu na podporu seniorů v Liberci a okolí.
V rámci svého programu sociální zodpovědnosti Plaza Centers aktivně pomáhá
ve městech, kde působí a staví nákupní centra. V roce 2008 a 2009 se společnost
rozhodla zaměřit na skupinu seniorů, která je ve společnosti často opomíjená a pomoc
velmi potřebuje.
V Liberci se Plaza Centers rozhodla podpořit seniory prostřednictvím spolupráce s
Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, kterému věnovala 250.000 Kč na nákup
vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby. Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec je příspěvková organizace, která vznikla v roce 1997 a zajišťuje široké spektrum
veřejně prospěšných služeb pro obyvatele v oblasti zdravotní a sociální péče. Služby
poskytuje v územním rozsahu Liberce se zaměřením na nejohroženější skupiny obyvatel,
kterými jsou mimo jiné právě senioři. V roce 2007 Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec poskytlo služby 856 klientům, rozvezlo 76 889 obědů a svezlo, vypralo,
vyžehlilo a dodalo na adresu klienta 1007 kg prádla.
Hlavním důvodem, proč se Plaza Centers rozhodla pomoci právě v této oblasti je fakt, že
rok 2007 byl prvním rokem, kdy se v praxi začal uplatňovat nový zákon o sociálních
službách, který měl v následujících letech velký vliv na oblast pečovatelské služby. Došlo
k nárůstu počtu klientů, kteří potřebují péči a přitom bydlí v bytech v terénu. Hlavním
cílem je umožnit, aby klient mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí a nemusel být
umístěn ve zdravotnickém zařízení.
“Poskytování terénní pečovatelské služby v Liberci a okolí bylo podmíněno rozšířením
vozového parku. Proto jsme se rozhodli věnovat Centru sociální a zdravotní péče
finanční prostředky na nákup vozu, který bude sloužit pracovníkům pečovatelské služby
při práci s klienty v terénu. Plaza Centers je společnost, které záleží na rozvoji a pomoci
regionům, ve kterých působí,” řekl Tal Ben Yehuda, ředitel Plaza Centers Česká
republika.

Poznámka pro redaktory
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) je přední developer nákupních a zábavních center na nových
trzích ve střední a východní Evropě. Působí v hlavních a velkých městech a zaměřuje se na výstavbu
nových center a v místech se silným potenciálem realizuje také přestavbu již existujících projektů.
Společnost je duálně kótovaná na hlavním trhu londýnské a varšavské burzy (od 19. října 2007) – LSE:
PLAZ, WSE: PLZ/PLAZACNTR. Plaza Centers N.V. je nepřímá dceřiná společnost Elbit Imaging Ltd,
izraelské společnosti, jejíž akcie jsou obchodované na burze v Tel Avivu a NASDAQ ve Spojených státech.
Plaza Centers je součástí skupiny Europe Israel Group, kterou řídí její zakladatel Mordechay Zisser,
a na nově vznikajících realitních trzích působí již více než 12 let.
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