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A Nolato támogatja a jó célokat
Felelősséget vállalni a cég teljes tevékenységéért: a termékeinkért, a munkatársainkért, a tetteinkért, a környezetünkben élő emberekért és magáért a környezetért – ez a Nolato Magyarország Kft.
hitvallása, amelyet a mindennapi munka során szem előtt tartunk. A Nolato élen jár a társadalmi
felelősségvállalásban, támogatja az értékes kezdeményezéseket, segíti az elesetteket, a fiatalokat és
időseket, felkarolja a „jó ügyeket”.
A Nolato felelősen gondolkodó, társadalmilag érzékeny vállalkozásként mindig kiáll a jó ügyek mellett.
Ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy MMK részlegünkben évek óta megváltozott munkaképességű dolgozóknak adunk munkát, hanem abban is, hogy cégünk támogatja az értékes helyi közösségi
kezdeményezéseket.
A Nolato állandó támogatója az Értelmi Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének. A támogatás minden évben fedezi az értelmi sérült fiatalok kirándulásának költségeit, akik így
eljuthatnak hazánk egy-egy értékes területére. Támogatjuk a Karácsony előtt hagyományosan megrendezésre kerülő Mikulás Diszkó rendezvényüket is, ahol a fiatalok az ünnepre készülnek. A Nolato
támogatásának köszönhetően idén tavasszal két kirándulás is megvalósulhatott. Május elején az egyesület 50 fő sérültséggel élő fiatal felnőtt tagja és kísérőik Majkpusztára, Tatára és Tatabányára látogathattak. Pár nappal később 50 sérültséggel élő gyermek és kísérőik számára szerveztek kirándulást Bábolnára, ahol többek között az ottani ménessel és lovardával ismerkedhettek a gyerekek. A Nolato idén
decemberben is támogatni fogja az értelmi sérült fiatalok Mikulás rendezvényét.
A Nolato főtámogatója a Mecséri Ladikos Fesztiválnak is. A Szigetköz szívében, Mecséren megrendezett népszerű népzenei találkozó és fesztivál mára az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé vált: évről évre mintegy száz fellépőt és több ezer látogatót vonz magához hazánkból, a környező országokból, és Európából. A Nolato 12 éve, a kezdetektől támogatja a hagyományainkat ápoló,
és mára nemzetközileg is elismert népzenei fesztivált, amely nem jöhetett volna létre a támogatók
nélkül.
Ugyancsak a kezdetektől támogatjuk Mosonmagyaróvár egyik legnépszerűbb, és évről évre fejlődő,
tucatnyi óvodát és több száz kisgyermeket mozgósító programját, az „Apró kezek csodakertek” rendezvényt. A programon idén 28 mosonmagyaróvári és 3 vendég gyerekcsoport vett részt. A program
keretében a gyerekek nevelőik támogatásával, de a saját fantáziájuk alapján hoznak létre a szervező
Dzsungelország Kft. által rendelkezésükre bocsátott növényekből csodaszép kerteket a mosonmagyaróvári főutcán. A résztvevő csoportok között évről évre jelentős anyagi támogatást osztanak szét a szervezők. A program megvalósítását a Nolátohoz hasonló támogatók biztosítják.
Az egyik új szponzorációs a 7 éve alakult mosonmagyaróvári Fehér Ló Sakk Egyesület támogatása. Az
egyesületet tíz szülő hozta létre és Lobitz Ákos elnök vezetésével a gyermekek sakk oktatását és versenyzését támogatja. Az egyesület a rászoruló, sakkot szerető gyermekek oktatását, versenyzését is
támogatja, sakktáborokat, sakknapot és roadshow-t szervez, a sakkozni nem tudó gyermekekkel is
megismerteti játékosan formában ezt a szép logikai sportot. Cégünk, a Nolato 6 éve támogatja a sakkegyesület munkáját.

