Veľký Šariš, 26. februára 2015

11 nápadov, s ktorými sa môže dariť Prešovskému kraju
Ľudia na východnom Slovensku veria v to, že najmä prírodné krásy, historické pamiatky
a zachovávanie tradícií v ich okolí sú cestou k prosperite aj podpore zamestnanosti. Dokazujú to
výsledky grantového programu Šariš ľuďom, ktorého výsledky oznámili Pivovary Topvar a
Komunitná nadácia Veľký Šariš. O celkovú sumu 16 600 EUR sa uchádzalo 36 mimovládnych
organizácií z 21 miest a obcí Prešovského kraja. Grantové príspevky získalo jedenásť z nich.
Program Šariš ľuďom bol vyhlásený 1. decembra 2014 a posledný termín na podanie prihlášky bol 13.
februára. Mimovládne organizácie sa o príspevky mohli uchádzať s projektmi, ktoré sa zameriavali na
dve kategórie - na vytváranie alebo skvalitnenie existujúcich pracovných miest so zreteľom na
zamestnanosť žien, seniorov alebo telesne znevýhodnených občanov alebo na podporu a rozvoj
cestovného ruchu. V prvej kategórií sa prihlásilo 10 projektov a v druhej až 26. Najväčší počet žiadostí
prišiel z Prešova, Veľkého Šarišu, Svidníka, Bardejova a Humenného. Všetky prihlášky dôkladne
posudzovali členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš. „Záleží nám na tom, aby sme
naše pivá vyrábali aj predávali zodpovedne. A podporovať okolie, v ktorom pôsobíme, je pre nás
samozrejmým prejavom zodpovednosti. Je to krok k vzájomnej prosperite,“ zdôraznil Ján Čerkala,
manažér Pivovaru Šariš, ktorý do podpory okolia zapája aj zamestnancov pivovaru a v rámci
dobrovoľníckych aktivít už skrášlili mnohé miesta vo Veľkom Šariši a dodal: „Ak sa bude dariť nášmu
okoliu, bude sa dariť aj nám.“
Výsledky grantového programu Šariš ľuďom budú viditeľné, pretože podporené projekty sa budú
realizovať do konca augusta tohto roku. „Všetky projekty, ktoré získali grant, budú zverejnené na
webovej stránke www.pivovarytopvar.sk a na stránke našej nadácie, kde bude možné sledovať aj to,
akú podobu nadobudnú,“ uviedla Mgr. Štefánia Lenzová z Komunitnej nadácie Veľký Šariš.
11 nápadov, ktoré podporia prosperitu Prešovského kraja
Kategória Podpora rozvoja cestovného ruchu
Spoznávajme kraj pod Duklou, Občianske združenie ROKA Svidník
Medzinárodný dobrovoľnícky tábor IVW Brekov 2015, Občianske združenie na záchranu
Brekovského hradu

Tvorivý Šariš, Občianske združenie Deťom Šariša
Pamätný hradný jasenovský groš, Občianske združenie na záchranu Jasenovského hradu
Atraktívna HORNÁ TORYSA, Občianske združenie Mikroregión HORNÁ TORYSA
Turistický chodník v Tuhrine, Občianske združenieTuhrinčankaTuhrina
Silueta náhrobníka – pútač, Občianske združenie Hermanovčan
Správcovský objekt na Šarišskom hrade - 2.etapa, Občianske združenie Rákociho cesta
Festival historického kosenia, spevu a zábavy na jubilejnom 10.ročníku“Šarišske kosače a kosačky“,
Občianske združenie Klub ľudových tradícií
Bajerovce – Festival na streche Európy, Občianske združenie Valalská voda Bajerovce

Kategória Vytváranie alebo skvalitnenie existujúcich pracovných miest
Práca šľachtí, Občianske združenie Barlička Prešov

*****
Pivovary Topvar predstavili minulý rok nový program zameraný na trvalo udržateľný rozvoj s názvom Prosperita.
Ten vytýčil ciele v piatich oblastiach, na ktoré sa spoločnosť bude zameriavať. Akciová spoločnosť Pivovary
Topvar je členom SABMiller plc, ktorá je jednou z najväčších svetových pivovarníckych spoločností so 70 tisíc
zamestnancami vo viac ako 85 krajinách celého sveta. Ponúka viac ako 200 pivných značiek vrátane
celosvetovo známych, ako sú Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzuro, Miller Genuine Draft a Grolsch, rovnako
ako popredné lokálne značky Aguila (Kolumbia), Castle (Južná Afrika), Miller Lite (USA), Snow (Čína ), Victoria
Bitter (Austrália) alebo Tyskie (Poľsko).Súčasťou portfólia spoločnosti Pivovary Topvar sú značky Šariš, Topvar,
Smädný mních, Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Master, Gambrinus, Excelent, Radegast, Fénix, Birell a
Kingswood.
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