TRANSDEV PODPORUJE UKRAJINU
Issy-les-Moulineaux, 16. března 2022
Skupina Transdev dnes oznámila podpůrná opatření pro ukrajinské uprchlíky.
V zemích blízkých konfliktu, zejména na Slovensku, v České republice a Německu,
skupina zavádí několik programů na poskytování pomoci uprchlíkům prostřednictvím
darů a dobrovolnictví.
Ve Francii skupina zahajuje program pro přijetí a vyškolení 1 000 ukrajinských řidičů
autobusů

a

mechaniků.

Transdev

rovněž

poskytuje

pomoc

rodinám

svých

zaměstnanců postižených konfliktem na Ukrajině.
V Německu, České republice a na Slovensku skupina shromažďuje vybavení,
poskytuje pomoc při repatriaci rodin zaměstnanců a zejména pronajímá autobusy na
ukrajinské hranici.
Skupina rovněž poskytuje finanční podporu, která pomáhá uprchlíkům usadit se v
příslušných hostitelských zemích. Konkrétně v Německu mohou uprchlíci bezplatně
využívat vlaky na sítích NordWestBahn, Mitterdeutsche Regiobahn a Bayerische
RegioBahn. Ve stejném duchu nabízí Transdev v Nizozemsku ve spolupráci se všemi
místními PTA bezplatnou veřejnou dopravu. Rovněž v České republice od 9. Března
nabízí většina dopravců uprchlíkům služby MHD zdarma.
Transdev rovněž v rámci sítě Carius zmobilizoval tým řidičů sanitek, aby na hranici
konfliktu dodali 15 vybavených sanitních vozů, které řídí dobrovolní řidiči –
zaměstnanci skupiny. Konvoj doprovází autobusy Transdevu, převážející vybrané
materiální sbírky oblečení, volně prodejných léků a hygienických produktů, které jsou
ve spolupráci s humanitárními sdruženími realizovány mnoha pobočkách skupiny po
celém světě a v ústředí společnosti.
"Jsme tady pro naše ukrajinské zaměstnance, ale také pro všechny Ukrajince. Proto
úzce spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí, ukrajinskou ambasádou a
také charitativní organizací "Aide Medicale Caritative France Ukraine". Mobilizujeme
rovněž další sítě, federace a profesní asociace, aby vytvořily národní kolektiv a
reagovaly na naléhavost situace,“ říká Thierry Mallet, předseda představenstva a
generální ředitel Transdev Group.
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O skupině Transdev
Jako operátor a globální integrátor mobility poskytuje Transdev – The mobility company –
svobodu pohybu každý den díky bezpečným, spolehlivým a inovativním řešením, která slouží
obecnému dobru.
Jsme hrdí na to, že můžeme denně přepravit 11 milionů cestujících díky efektivním, snadno
použitelným a ekologickým dopravním službám, které spojují lidi a komunity.
Náš přístup je zakořeněn v dlouhodobém partnerství s podniky a veřejnými orgány a v
neúnavné snaze o nejbezpečnější a nejinovativnější řešení mobility.
Jsme tým lidí, kteří slouží lidem, a mobilita je to, co děláme. V roce 2020 skupina s 83 000
zaměstnanci v 17 zemích vygenerovala celkové tržby ve výši 6,75 miliardy EUR. Více informací
na www.transdev.com
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