
  

 

 
Český červený kříž, Procter & Gamble a COOP opět pomohou dětem žijícím 

v azylových domech 
 

 
Praha, 11. září 2018 – Mnohdy i nepatrná pomoc dokáže přinést obrovskou změnu do dětských 
životů, jak se přesvědčili všichni, kteří se v loňském roce zapojili do iniciativy společností 
Procter & Gamble, COOP a Českého červeného kříže. Letos se partneři rozhodli opět spojit 
síly a podpořit děti v nouzi. Do konce listopadu každý nákup P&G produktů, jako je Ariel, Head 
& Shoulders, Pampers, Gillette a další, uskutečněný v obchodech COOP přispěje k tomu, aby 
se stal život dětí pobývajících v azylových domech Českého červeného kříže o něco lepším. 
 
„Díky finanční podpoře získané v minulém roce jsme v našich zařízeních obnovili hernu, pořídili nové 
vybavení pokojů, zakoupili spotřebiče nezbytné pro fungování zázemí azylových domů. Radost 
dětem udělaly též interaktivní hračky či oblečení. Je však ještě stále co zlepšovat. Letošní podporu 
bychom chtěli využít např. na rekonstrukci a vybavení interiérů našich zařízení či pořízení vybavení, 
které dětem pomáhá aktivně trávit volný čas v našich zařízeních. Rodinám, které žijí v azylových 
domech, také často schází finanční prostředky na volnočasové aktivity či školy v přírodě – to je druhá 
oblast, na kterou bude pomoc určena, pokud se povede vybrat dostatečně vysoká částka,“ popisuje 
Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení Úřadu ČČK, co v azylových domech chybí 
nejnaléhavěji. 
 
Program, který trvá od 1. září do 30. listopadu, je dobrou příležitostí, jak může každý pomoci během 
denního nákupu pro svoji domácnost. Každý nákup produktů P&G - Ariel, Lenor, Jar, Pampers, 
Always, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Oral-B a dalších – v některém z obchodů 
COOP bude představovat příspěvek do iniciativy. Část z prodeje výrobků, konkrétně 1 %, bude 
věnována Českému červenému kříži, který pořídí to nejnutnější pro děti z azylových domů.  
 
“Jsme hrdým partnerem programu už čtvrtým rokem a těšíme se na letošní ročník, díky kterému, 
doufejme, budeme pokračovat ve významných změnách v životech dětí v nouzi. Naše značky 
zlepšují každodenní život rodin po celém světě, ale tímto programem bychom chtěli ovlivnit i kvalitu 
života dětí, kterým často schází základní potřeby. Věříme, že uskutečnění programu v obchodech po 
celé zemi tomu dodá náležitý rozsah, aby se mohlo zapojit více spotřebitelů a mohli podpořit co 
nejvíce dětí,“ říká Justyna Rymkiewicz, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble. Petra 
Černá z obchodního oddělení COOP dodává: „Jsme rádi, že jsme se s našimi prodejnami mohli do 
projektu opět zapojit. Loňský zájem byl obdivuhodný a děkujeme všem, kteří se rozhodnou přidat 
i letos.“ 
 
Rodiny v nouzi podporuje i zpěvačka a modelka Jitka Boho, která se stala ambasadorkou programu: 
„Vím, jak je důležité a zároveň těžké poskytnout dětem vše, co potřebují. Jsem ráda, že můžu 
podpořit maminky, které milují svoje děti, ale bohužel jim momentálně nemohou zajistit útulný domov. 
Nedovedu si ani představit, v jak obtížné situaci jsou rodiny, které pobývají v azylových domech, kam 
se dostaly mnohdy ve spěchu bez základních potřeb. Obchod COOP máme nedaleko, tak se tam 
stavím, kdykoli pojedu okolo, a udělám si velký nákup,“ říká Jitka Boho a dodává: „Až budete 
v COOPu, vzpomeňte si, že vložením běžně používané kosmetiky či drogerie do košíku můžete také 
pomoci.“ 
 
Iniciativa Procter & Gamble na pomoc dětem v nouzi probíhá již počtvrté a pomohla zlepšit život 



  

stovkám dětí pobývajícím v zařízeních Českého červeného kříže. Letošní podpora bude zaměřena na 
azylové domy v Berouně, Svitavách, Kladně a Jičíně.   
 

*** 
 
O společnosti Procter & Gamble  
P&G se svými prověřenými, kvalitními a předními značkami slouží spotřebitelům po celém světě. 
Jeho portfolio zahrnuje značky Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, 
Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, 
Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, a Whisper®. P&G působí v přibližně 70 zemích světa. 
Pro novinky a informace o společnosti P&G a jejích značkách navštivte stránku http://www.pg.com. 
 
O Skupině COOP 
Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 46 spotřebních 
družstev, která provozují dohromady téměř 2.600 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 
350.000 m2 a zaměstnávají necelých 13.500 lidí. V roce 2017 vykázala česká a moravská 
spotřební družstva obrat v hodnotě 28,3 mld. Kč. Počet členů spotřebních družstev je cca 
130 000. Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí 
prodejen potravin v České republice. Centrální nákup zajišťují dvě nákupní centrály COOP Centrum 
družstvo Praha a COOP Morava Brno. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do 
maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Kromě 
obchodní činnosti provozuje SČMSD také 9 středních odborných škol, manažerský institut, půjčovnu 
automobilů pod značkou Europcar, nebo vlastního mobilního virtuálního operátora COOP Mobil.  
 
O Českém červeném kříži 
Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce. Jako hlavní spolek s celorepublikovou působností je partnerem veřejné 
správy pro oblast sociální, zdravotní a humanitární. V současné době má téměř 17 000 členů 
a dobrovolníků. Mezi základní programové činnosti ČČK patří výchova obyvatelstva ke znalosti 
poskytování první pomoci, propagace a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování 
sociálních služeb či pořádání rekondičních pobytů pro děti i pro seniory. ČČK v neposlední řadě 
působí jako další složka IZS a poskytuje pomoc v případě mimořádných událostí. 
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