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Tisková zpráva

Data Collect podpořil Azylový dům pro matky s dětmi
Praha 26.06.2012 – Společnost Data Collect finančně podpořila Azylový dům pro matky
s dětmi, který v Mladé Boleslavi provozuje nezisková společnost R-Mosty částkou
10.000,- Kč. Azylový dům pro matky s dětmi letos slaví 3 roky své existence. Od roku
2009 sloužilo a slouží toto zařízení dnes již stovkám klientů z celé republiky, zejména
pak z Mladé Boleslavi a okolí i celého Středočeského kraje i z Prahy.
Kontakty:
Michal Ševera
Business development
michal.severa@datacollect.cz
tel. 225 020 015
http://www.datacollect.cz
www.twiter.com/datacollect

Jakub Čihák
Ředitel R-Mosty
jakub@r-mosty.cz
tel. 222 581 241, 602 399 826
http://www.r-mosty.cz

Data Collect je společnost zabývající se telefonickým a internetovým sběrem dat pro
přední české i zahraniční výzkumné agentury a další klienty. Je členem světové asociace
výzkumu trhu a veřejného mínění ESOMAR a ve své činnosti se striktně řídí etickými i
kvalitativními standardy této respektované instituce. Od svého vzniku v roce 2005
vykazuje stálý růst. V roce 2008 se obratem cca 21 mil. Kč zařadila do druhé desítky
poskytovatelů služeb marketingového výzkumu v ČR. V témže roce také založila svou
slovenskou pobočku.
R Mosty - Nezisková společnost poskytující registrované sociální služby
Posláním občanského sdružení R-Mosty je profesionální pomoc osobám ohroženým
sociálním vyloučením v České republice včetně poskytování konzultačních a
poradenských služeb, vzdělávání dětí, dospělých i učitelů. V roce 1992 byla organizace
založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty.
Činnost vyvíjí od založení v roce 1992. R-Mosty, o.s. se v současnosti věnují zejména
práci s vyloučenou romskou komunitou v Praze a ve středních Čechách. Etnická
příslušnost ale není podmínkou přijetí do služeb, v současnosti tvoří neromská klientela
až jednu třetinu všech našich uživatelů.
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