
ZELTWANGER daruje podporu: Německo-americký institut Tübingen (d.a.i.) a svaz Společně 

proti chudobě na Filipínách (GGAP) e.V. dostanou dar 

 

 

 

Dárek s dlouhodobým působením 

I v tomto roce podpoří tübingenský podnik ZELTWANGER sociální a kulturní zařízení dárkem k 

Vánocům jménem svých zákazníků. Německo-americký institut Tübingen (d.a.i.) obdrží 15 000 Eur, 

aby s nimi zrenovoval další místnost ještě angažovanější osvětovou práci. Kromě toho podpoří 

společnost ZELTWANGER svaz Společně proti chodbě na Filipínách (GGAP) e.V. darem 10 000 Eur v 

tom, ukázat mladým filipínským lidem perspektivy do budoucnosti. „Jsem přesvědčený o tom, že 

úspěšný podnik musí také převzít odpovědnost ve svém regionu. Proto se zasazujeme o 

porozumění a dorozumívání mezi kulturami. Pomoc lidem v nouzi je naší povinností“, říká jednatel 

Ulrich Zeltwanger ohledně své motivace pro tyto dary. Podnik proto již několik let upouští od 

klasických dárků zákazníkům k Vánocům a angažuje se namísto toho tam, kde může dárek 

působit dlouhodobě. 

 

Institut d.a.i. se může již popáté těšit z velkorysého daru od společnosti ZELTWANGER. „Velmi si 

cením práce d.a.i. Je důležitým místem setkávání, vzdělávání, ale i kritických výměn názorů“, říká 

Zeltwanger. Z tvorby hodnot se stala podpora: V roce 2013 vybavila společnost ZELTWANGER sál 



pro pořádání akcí novými židlemi, pak sekretariát 

novým nábytkem. Poté byly předělány výukové 

prostory v přízemí a kancelář vedoucí d.a.i. Ute 

Bechdolfové. „Coby svaz jsme financováni z 

projektových prostředků, darů a veřejných 

příspěvků a ty proudí v první řadě do naší osvětové 

práce – která má však také probíhat na dobrém 

místě. Díky pravidelné podpoře pana Zeltwangera 

nám bylo umožněno je zde krok za krokem vybudovat“, říká Bechdolfová. V roce 2018 je to 

konferenční místnost. Elektrika, strop, nový nábytek – místnost nebude po renovaci možné 

poznat, doufá Bechdolfová. Proto musí dostat i nový název. Kmotrem je partnerské město 

Tübingenu Ann Arbor. „Oslavíme to pak po dokončení velkou oslavou.“  

 

Osvětou proti chudobě 

Z finanční podpory se těší i svaz Společně proti chudobě na Filipínách (GGAP) e.V. Ten zafinancuje 

darovanými penězi odborné vzdělávání mladých dospělých v chudých čtvrtích Filipín. „Vidíme 

vzdělání a profesi jako šanci na cestu z chudoby. Proto míří naše pomoc právě sem: Umožníme 

vzdělávání – osobně, přímo, bez správních nákladů“, říká předseda svazu Sebastian Spinner. 

Rovněž díky darům podniku ZELTWANGER vznikla již čtyři vzdělávací centra, v nichž se mohou 

mladé ženy a muži vyučit profese jako automechanik, strojař, truhlář nebo svářeč.  

Letošní vánoční dárek od společnosti ZELTWANGER 

svazu je rovněž vzpomínkou na neúnavnou 

angažovanost tübingenského lékaře Dr. Holgera 

Schilliga, který 9. října 2018 přišel o život při tragické 

nehodě. Vzdělání bylo pro Schilliga stěžejním bodem 

při boji s chudobou a nemocí.  


