
 

 

Tisková zpráva 
 

Spolu s Cestou za snem jsme pořádali akci ŠKODA Neřídit  
    

Společnost ŠKODA AUTO opět podpoří mobilitu osob se zdravotním 

znevýhodněním i v letošním roce, a to v projektu ŠKODA NEŘÍDIT. 

Právě nyní vydává průvodce světem bezbariérové mobility, který 

plně pomáhá všem osobám se zdravotním znevýhodněním v 

orientaci v možnostech zajištění vozu a jeho řízení. Ve spolupráci s 

Kontem Bariéry, stěžejním projektem Nadace Charty 77 na pomoc 

občanům s hendikepem, financuje také grantový program ŠKODA 

NEŘÍDIT určený pro tělesně postižené. V rámci grantu mohou 

držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří dosud nemají řidičský průkaz 

a jejich aktuální zdravotní stav jim dovoluje řídit automobil, žádat o 

příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly.  

50 zájemců celkovou částkou 580 000 Kč.  

ŠKODA AUTO pomáhá osobám s hendikepem i řadou dalších 

programů. Podpora mobility bez bariér pro všechny patří 

dlouhodobě mezi hlavní aktivity v rámci společenské odpovědnosti 

ŠKODA AUTO. ŠKODA AUTO vyvíjí ucelený systém podpory 

bezbariérové mobility pro všechny, zahrnující veškeré stěžejní prvky 

a aktivity, které zásadně zkvalitňují život lidem se zdravotním 

hendikepem. Prostřednictvím tohoto systému společnost pomáhá 

osobám s hendikepem krátce po úrazu podporou pěti 

rehabilitačních institucí a mnoho dalších V neposlední řadě 

podporuje i aktivní životní styl hendikepovaných, a proto se letos 

znovu stala generálním partnerem spolku Cesta za snem. S celkem 

osmi partnery realizuje projekty, které pomáhají zajistit 

bezbariérovou mobilitu a motivují lidi se zdravotním hendikepem k 

aktivnímu životu. 

„Na invalidním vozíku sedím už patnáct let,“ říká Heřman Volf, předseda spolku Cesta za snem a dodává: „Společně s 

automobilkou ŠKODA AUTO a dalšími partnery jsme měli potřebu reagovat na fakt, že v Česku nejsou pro řidiče s 

hendikepem k dispozici ucelené aktuální informace na jednom místě. Mám radost, že se nám podařilo vytvořit souhrn 

informací a jasný postup od získání řidičského oprávnění až po výběr, financování a úpravy vozu dle konkrétních potřeb 

jednotlivců. Věřím, že průvodce mobilitou ŠKODA NEŘÍDIT se stane cenným zdrojem informací pro desítky tisíc řidičů s 

hendikepem v Česku.“ 

Společnost ŠKODA AUTO podporuje mobilitu hendikepovaných osob také prostřednictvím programu ŠKODA Handy, který 

držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P nabízí zvýhodněné podmínky při nákupu vozu a další služby. Speciálně proškolení 

vhodné úpravy podle konkrétního zdravotního znevýhodnění či s vyřízením odpočtu DPH, ale také se zajištěním výhodného 

financování s nulovým úrokem.  
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