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ZA SCÉNOU

BEZPEČNOST
DĚTÍ
V IKEA je bezpečnost zákazníků naprostou prioritou. Zejména, 
pokud se týká nejdůležitějších lidí na světě – dětí!  Naše 
výrobky proto musí být naprosto bezpečné. Jsme přesvědčeni, 
že každé dítě má právo na bezpečné domácí prostředí.

Rozvíjení znalostí a vědomostí

Naším cílem je získat co nejvíce prvotřídních znalostí a vědomostí o dětech, o jejich 
potřebách i vývoji. Můžeme si tak být jisti, že jsme schopni navrhnout a vyrobit 
výrobky, které jsou jak zábavné, tak i bezpečné. 

Potřebujeme rovněž vědět, jak naši zákazníci doma vnímají a používají naše výrobky 
a řešení pro děti. Využíváme řadu systémů, jejichž pomocí shromažďujeme zpětnou 
vazbu od našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost.  Vnímaná rizika jsou pro nás 
stejně důležitá jako ta reálná. Chceme, aby se zákazníci cítili bezpečně a byli 
opravdu v bezpečí. Díky zákazníkům z celého světa také víme, jak kulturní odlišnosti 
ovlivňují způsob, jakým jsou naše výrobky používány a vnímány. 

Občas zapojujeme do vývoje našich výrobků i samotné děti. Zveme je na speciální 
workshopy, kde si mohou pod dohledem hrát s našimi výrobky. Vystavit výrobky 
přímé interakci s našimi nejpřísnějšími zákazníky je velmi inspirující a přináší nám 
spoustu užitečných informací. 

Než jdou naše výrobky do prodeje, podrobujeme je přísným testům, abychom si byli 
jisti kvalitou naší práce a zároveň získali další potřebné znalosti. Koneckonců – my 
všichni jsme zákazníci IKEA! Kromě toho pořádáme také speciální akce, kterým 
říkáme Quality Evaluation Days (dny hodnocení kvality).
Během těchto dní si každý zaměstnanec pracující v Dětské IKEA vybere několik 
výrobků z různých oblastí. Ty poté smontuje a vyhodnotí z pohledu zákazníka. Tým, 
který dané výrobky vyvinul, pak dostane detailní zpětnou vazbu, na jejímž základě je 
vypracován akční plán pro odstranění případných chyb či nedostatků.
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Abychom získávali informace o chystaných zákonných požadavcích, zapojujeme se 
do činnosti výborů, které vytvářejí standardy pro dětské výrobky.  Tak máme nejen 
možnost získávat údaje, ale také sdílet znalosti a zkušenosti. Tímto způsobem 
můžeme přispívat k vytváření nových relevantních standardů pro dětské výrobky.   
V některých oblastech potřebujeme mít k dispozici vědecká fakta a statistiky, jdoucí 
do hloubky. V takových případech nás těší, když nám poskytnou podporu externí 
zkušebny a hodnoticí agentury. 

Sdílení znalostí 

Vše, co se dozvíme o dětském vývoji a potřebám, stejně jako o požadavcích na 
dětské výrobky, na bezpečnost a ochranu zdraví, je zařazeno do našeho vlastního 
školicího programu, který nazýváme: Children’s School. Díky tomu můžeme mít 
jistotu, že vyvíjíme a vyrábíme pro děti ty správné výrobky. 

Children’s School je o tom, co děti doma potřebují a jak na tyto potřeby reaguje 
sortiment IKEA (způsobem který je zábavný a bezpečný současně). Tato škola je 
rovněž způsobem, jak sdílet vše, co jsme se naučili, jak se poučit z chyb a jak mít 
stále na paměti, že stále máme co zlepšovat. 

Díky Children’s School máme jistotu, že se potřebné informace dostanou ke všem, 
kdo pracují s výrobky Dětské IKEA – od vývojářů po dodavatele a prodavače na 
prodejní ploše

Hodnocení rizika 

Bezpečnost je jedním ze základních kamenů při vývoji výrobků pro děti. Abychom 
zajistili bezpečnost v každé fázi vývoje, vytvořili jsme si formální proces hodnocení 
rizika, kterému říkáme „Design for Safety” a který představuje důležitou část 
vývoje výrobků. Tento proces začíná již s prvním nákresem a pokračuje přes vývoj 
prototypu až po fáze finální výroby – během všech těchto fází skupina odborníků 
identifikuje a vyhodnocuje potenciální bezpečností rizika jednotlivých výrobků. Na 
základě tohoto vyhodnocení poté realizujeme potřebné kroky k eliminaci zjištěných 
rizik. Je-li to třeba, vytváříme si pro určité typy výrobků vlastní zkušební metody, 
které nám pomáhají zajistit potřebnou kvalitu. 

Požadavky

Naše výrobky jsou navrženy a testovány tak, abychom si mohli být jisti, že splňují 
všechny platné zákony a nařízení v oblasti bezpečnosti, a to ve všech zemích, kde 
jsou tyto výrobky prodávány. U mnoha výrobků pro děti dokonce zdaleka platné 
normy přesahujeme. Na příklad jsme přestali používat jakékoliv chemikálie, u nichž 
je podezření, že způsobují zdravotní potíže. Barviva s prokázaným karcinogenním 
účinkem se již v našich výrobcích nesmějí vůbec používat – víme moc dobře, že děti 
jsou často mnohem citlivější na chemikálie než dospělí. 

Všechny výrobky pro děti testujeme v naší vlastní akreditované zkušebně 
(laboratoři) ve Švédsku, kromě toho využíváme i nezávislé akreditované zkušebny     
a ústavy na celém světě. Všechny naše výrobky jsou podrobovány pravidelnému 
testování po celou dobu jejich životnosti. Chceme si být totiž jisti, že v každém 
okamžiku splňují náročné požadavky na kvalitu a bezpečnost. 
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