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Hildesheim, leden 2021: KSM daruje peněžní dar
rodinám v nouzi v rámci nadace FiN – Familien in Not 
a ASB Wünschewagen

Peněžní dary na dobrou věc mají u společnosti KSM 
tradici. V tomto roce se těšily stejnou měrou z velko-
rysého šeku nadace FiN - Familien in Not a ASB Wün-
schewagen – a to přesně na startu do nového roku.

Nadace pro rodiny v nouzi, Stiftung Familien in Not – FiN, 
podporuje již od roku 2011 děti, mladistvé, dospívající a rodi-
ny v těžkých životních situacích. FiN nabízí kromě poradenství 
i velmi konkrétní pomoc, např. v oblasti školních a vzděláva-
cích pomůcek, nákladů na cestovné nebo udržení bydlení. 
„FiN vyznává komplexní přístup”, říká Thomas Buschjohann, 
vedoucí oddělení vývoje společnosti KSM Castings Group „Jde 
o vzdělání a participaci, o umožnění a realizování šancí, ne-
komplikovaně a nebyrokraticky.”

Předseda představenstva, superintendant Mirko Peisert a ko-
ordinátorka Gisela Sowa srdečně děkují za „opakovaný peně-
žitý dar od KSM právě v těchto těžkých časech“, jak Peisert 
výslovně podtrhuje.

Vedle pravidelné finanční podpory nadace FiN, přibyl na návrh 
podnikové rady zaměstnanců v tomto roce nový projekt – dol-
nosaský ASB-Wünschewagen, aneb vůz posledních přání.

Již téměř pět let plní samaritáni těžce nemocným lidem na 
konci jejich života přání , k d y j e ještě jednou dopraví do 
jejich oblíbeného místa – a to včetně doprovodu pečovatele 
nebo lékařského doprovodu. Projekt ASB je financován vý-
hradně z peněžních darů a žije z angažovanosti dobrovolných 
pomocníků.

Vůz splněných přání vozí své pasažéry zdarma. Svézt se s 
ním může každý, kdo ještě dokáže přepravu zvládnout. Cíl 
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je na volbě pasažéra – ať už je to k moři, na stadion, na koncert, za rodinou nebo 
ještě jednou domů. Koordinátorka ASB Julia Schröder se raduje z daru: „Tento 
finanční dar umožní další čtyři nebo pět jízd. Pokud je to možné, chceme splnit 
každé přání.“

Informace na pozadí: 
KSM Castings Group GmbH patří k předním dodavatelům automobilového průmyslu v oblasti 
odlehčených odlitků z hliníku a magnézia pro podvozkové, převodovkové a motorové díly. 
Společně se svou mateřskou společností CITIC Dicastal zaměstnává KSM Castings Group 
celosvětově 3.800 zaměstnanců a zaměstnankyň v závodech v Německu, České republice 
USA a Číně. K zákazníkům patří výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu jako Volksw-
agen, Daimler, BMW, ZF, Bosch, Benteler a Magna. Podnik dosáhl v roce 2020 celosvětového 
obratu ve výši 507 mil. Euro.

Další informace ke skupině KSM Castings Group získáte na naší domovské stránce
www.ksmcastings.com 
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