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2 This is IKEA

Vytvářet lepší 
každodenní život 
pro mnoho lidí
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Pomoc komunitám během pandemie COVID-
19

70
organizací

v rámci regionu CZHUSK

+1500
kilo jídla

darováno těm, kteří to nejvíce 
potřebují

+14 000
našich výrobků

10 000 000
českých korun

na boj s nemocí COVID-19



30
organizací

se zaměřením na krizové 
týmy ve městech a akutní 

pomoc v „první linii“ 
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Pomoc samoživitelkám

400
rodin

2 000 000
českých korun



Domácí násilí je skutečné,
i když nemusí být vždy vidět 

IKEA CZHUSK
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1 z 5 žen

1,4 miliardy Kč 
ročně

8 %

321 000 žen

90 bezpečných míst 

40 %

zažila násilí v partnerském 
vztahu 

jsou ekonomické dopady domácího 
násilí

obětí nahlásí domácí násilí 
policii

se v posledních 12 měsících bálo 
jít domů kvůli domácímu násilí

nárůst počtu hovorů na krizové linky 
pro oběti domácího násilí během 
pandemie covid-10

místo 1000 (Rec.CoE) pro oběti domácího 
násilí
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• Do roku 2022 chceme zvýšit povědomí o domácím násilí a zároveň snížit míru jeho přijatelnosti ve společnosti. 
Chceme tím zajistit bezpečný domov pro co nejvíce lidí.

• IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko se zavázala v příštích dvou letech přispět částkou 330 000 eur neziskovým 
organizacím, které pomáhají obětem domácího násilí, aby jim mohly poskytnout potřebnou pomoc a ubytování. V 
České republice to bude 3 800 000 Kč.

• Zajistíme realizaci dalšího průzkumu s cílem získat dostupné údaje na podporu konstruktivního společenského dialogu 
a jednání s klíčovými politickými představiteli.

• IKEA podpoří vznik legislativy, která bude lépe chránit oběti domácího násilí a sjednotí standardy této ochrany v celém
regionu.

• IKEA ve spolupráci s partnerskými organizacemi NeNa - Síť specializovaných center pro ženy zažívající násilí, Fenestra 
a Nane zajistí rozvoj kompetencí a vzdělání profesionálů, kteří pomáhají obětem domácího násilí v první linii – zejména 
lékařů a sociálních pracovníků. 

#zabezpecnydomov
Závazky IKEA
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Martina Hlisnikovská, 
Sustainability Business Partner IKEA CZHUSK

martina.hlisnikovska@ingka.ikea.com

Děkujeme


