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PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční 
skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku. 
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový 
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT. 

Tisková zpráva 

 

Zaměstnanci PROFI CREDITu mezi sebou vybrali na pomoc těžce 
nemocné ženy s autistickým synem 12 500 korun 

Praha, 11. 4. 2016  -  „Dětský úsměv s PROFI CREDIT“ je CSR program, který pomáhá 
těm, kteří se ocitnou v nesnázích. Přesně v takové situaci je Helena Nemétová, žena 
bojující s rakovinou, která se zároveň stará o svého dospívajícího autistického syna 
Ladana. Kvůli zákeřné nemoci a nedostatku financí teď jejich budoucnost není vůbec 
růžová. Zaměstnanci společnosti PROFI CREDIT mezi  sebou vybrali na pomoc rodině 
12 500 korun.  

Rakovina je zákeřná a nevypočitatelná nemoc, která bere energii, sílu a radost ze života. Pro 
Helenu Nemétovou je boj s touto nemocí o to těžší, že se bojí o budoucnost svého 
autistického syna. Ladan je talentovaný a šikovný kluk, který má „dobře našlápnuto“, studuje 
grafickou školu a kreslí komiksy. Potřebuje však péči a jeho máma je jediný člověk, kterého 
má. Kvůli smrtelné nemoci se ovšem šance Ladana na lepší budoucnost dramaticky snížily. 
„Chceme pomáhat těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Ladan a jeho máma k těmto 
lidem jednoznačně patří. Naši zaměstnanci se rozhodli zvýšit naději těžce nemocné matky 
na lepší budoucnost jejího autistického syna,“ komentuje sbírku mezi zaměstnanci 
mezinárodní ředitel PROFI CREDIT Ondřej Lokvenc.  
 
Situace Heleny a Ladana Nemétových se díky finančním příspěvkům výrazně zlepšila. Na 
účtě je nyní dostatek prostředků na to, aby měl Ladan k dispozici potřebnou sociální službu, 
když je jeho máma například v nemocnici. Paní Nemétová má také jistotu, že kdyby se s ní 
cokoliv stalo, o syna bude postaráno. 
„Jsme velmi rádi, že existují společnosti jako je PROFI CREDIT, které nezavírají oči před tím, 
co se kolem nich děje. Jejich pomoci si velmi vážíme,“ říká ředitelka Národního ústavu pro 
autismus Magdalena Čáslavská. 

https://www.facebook.com/detskyusmevsproficredit/ 


