3M naděluje dárky dětem z dětského domova
Tisková zpráva, 20. listopadu 2008
Praha, 20. listopadu 2008 – Společnost 3M letos zpříjemní Vánoce více než dvaceti dětem
z dětského domova v Milovicích. V říjnu totiž odstartoval projekt, díky kterému malí
obyvatelé domova dostanou dárky a navíc si užijí zimní radovánky. Podpořit je v tom může
každý, kdo si do konce letošního roku zakoupí jakýkoli produkt značky Scotch od společnosti
3M. Z finančních prostředků, získaných z prodeje výrobků, věnuje 3M dětem dárky, které si
samy vybraly a přispěje jim na únorový pobyt na horách. V seznamu dárků, o které si děti
Ježíškovi napsaly, nechybí klasická dětská přání jako jsou panenky, tříkolky, stavebnice nebo
autodráha, kluci a holky však překvapivě touží třeba i po tašce do školy nebo sadě nářadí.
Jitka Javorská, Marketingová koordinátora divize Consumer & Office společnosti 3M říká:
„Přemýšleli jsme, jakým způsobem by naše produkty mohly prospět dětem, které pomoc
potřebují. A protože se blíží Vánoce a lidé budou balit vánoční dárky pro své nejbližší,
napadlo nás, že kdyby k tomu použili lepicí pásku nebo lepidlo Scotch, mohli by tak přispět i
na dárky pro děti z dětského domova, které vlastní rodinu nemají.“
Přibližně polovina všech prodaných průhledných pásek Scotch se prodá právě o vánočních
svátcích, kdy lidé balí dárky. Tak proč nespojit příjemné s užitečným a neudělat hezké
Vánoce i dětem z dětského domova?
Produkty Scotch nejsou na trhu žádnou novinkou. Když kohokoli požádáte, aby zmínil nějaký
výrobek společnosti 3M, s největší pravděpodobností si vzpomene právě na lepicí pásku nebo
lepidlo Scotch. Konec konců lepicí páska Scotch je dnes jedna z nejpoužívanějších a
nejznámějších značek na světě. V minulém roce dokonce získala prestižní ocenění Landmark
Award, které se uděluje nejvýznamnějším objevům v historii. Páska Scotch se tak zařadila do
prestižní skupiny převratných vynálezů, kam patří například objev penicilinu nebo vývoj
prášku do pečiva.
Na jaký dárek se už podařilo peníze vybrat, můžete sledovat na stránkách www.3M.cz.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů

3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
O dětském domově Milovice
Dětský domov Milovice vznikl v roce 1954 jako zdravotnické zařízení pro děti od 1 roku do 3
let. Dosud jím prošlo na 2 500 dětí, původním prvním malým obyvatelům je dnes kolem 46
let. Domov sídlí v objektu postaveném jako společenské a zájmové centrum pro děti vojáků.
Od 1. 7. 2002 má Dětský domov Milovice právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a
spravuje prostory, v kterých sídlí. V současné době v domově pracuje celkem 32 lidí.
Zajišťují systematickou výchovnou péči a připravují děti k návratu do vlastních rodin nebo do
předání do náhradní rodinné péče. Při výchově kladou velký důraz na individuální přístup ke
každému dítěti. Od roku 2003 odešlo z domova 63 dětí - z toho 49 % do náhradní rodinné
péče, 21 % se vrátilo do vlastních rodin, 14 % dětí přešlo do sociálních ústavů a 16 % dětí pak
do jiných zařízení. www.ddmilovice.cz
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