
BAVLNY Z TRVALE  
UDRŽITELNĚJŠÍCH ZDROJŮ
Veškerá bavlna, kterou na výrobky  
IKEA používáme, pochází z trvale 
udržitelnějších zdrojů1. To znamená, 
že farmáři spotřebovávají méně vody, 
chemických hnojiv a pesticidů a zároveň 
zvyšují své zisky.

1 Zahrnuje recyklovanou bavlnu, bavlnu vyhovující 
normám Better Cotton, bavlnu pěstovanou farmáři 
usilujícími o normy Better Cotton a bavlnu z trvale 
udržitelnějších zdrojů z USA (například „e3 Cotton 
Program“).

POMÁHÁME 
UPRCHLÍKŮM
Miliony lidí z celého světa musely 
opustit svůj běžný život. Zaměstnanci 
v řadě zemí, kde IKEA působí, věnovali 
čas a zdroje na místní projekty na  
podporu uprchlíků, a pomohli tak  
připravit lepší podmínky pro nově  
příchozí.

Naším cílem je vytvořit plně inkluzivní prostředí, kde všichni naši  
zaměstnanci mohou být sami sebou. V roce 2015 se IKEA Group stala  
členem nadace Workplace Pride Foundation, jež usiluje o větší vstřícnost  
vůči sexuálním menšinám na pracovištích a ve společnosti obecně.

PRACOVIŠTĚ PRO KAŽDÉHO

 
MILIONŮ  
PRODANÝCH 
ŽÁROVEK LED 
V PRŮBĚHU 
FISKÁLNÍHO 
ROKU 2016
Klimatickým změnám če-
líme aktivně. Proto jsme 
se také rozhodli u celého 
sortimentu osvětlení přejít 
na úsporné žárovky LED. 
Do fiskálního roku 2020 
chceme prodat 500 milionů 
žárovek LED. 

DŘEVA Z TRVALE  
UDRŽITELNĚJŠÍCH ZDROJŮ
61 % dřeva, které jsme použili v průběhu 
fiskálního roku 2016, pocházelo z trvale 
udržitelnějších zdrojů1. Do srpna 2020 
hodláme z trvale udržitelnějších  
zdrojů zajišťovat 100 % dřeva, papíru 
a lepenky. 

¹ V současnosti definováno jako dřevo s certifikací  
FSC® nebo recyklované.
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Od roku 2009 jsme do obnovitelné 
energie investovali již 2,1 miliardy eur. 
V srpnu 2016 jsme se zavázali vlastnit 
a provozovat 327 větrných turbín; na 
našich budovách bylo nainstalováno 
téměř 730 000 solárních panelů. Během 
fiskálního roku 2016 jsme vyrobili takové 
množství obnovitelné energie, které  
odpovídá 71 % energetické spotřeby  
našich provozů1.

1 Nepočítáme do nich IKEA Centres – nákupní centra 
IKEA Group.
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KONČÍME S EXPANDOVANÝM 
POLYSTYRENEM!
A přecházíme na plně recyklovatelné  
materiály z vláken! Expandovaný  
polystyren (EPS) vyráběný z ropy jsme 
v obalech IKEA nahradili podstatně 
udržitelnější alternativou. Díky tomu 
se naše spotřeba pěnového EPS snížila 
o 8 000 tun ročně. Takové množství by 
vyplnilo polovinu Empire State Building!

V rámci kampaně Lepší život pro 
uprchlíky se na darech od nadace IKEA 
Foundation za fiskální rok 2016 podařilo 
získat 12,4 milionu eur. Výtěžek z  
kampaní za tři roky dosáhl bezmála 
30,8 milionu eur a umožnil zajistit  
osvětlení a zdroje obnovitelné energie  
pro rodiny uprchlíků.

Díky Kampani plyšových hraček za 
vzdělání mohla nadace IKEA Foundation 
za fiskální rok 2016 věnovat na dobrou 
věc 11,1 milionu eur. Celkem tento 
projekt od roku 2003 vynesl již téměř 
88 milionů eur. Tyto prostředky byly 
využity na 100 projektů ve 46 zemích 
a pomohly více než 12 milionům dětí 
žijících v chudobě k lepšímu vzdělání.

MILIONU EUR  
VYNESLY ZA  
FISKÁLNÍ ROK  
2016 DOBROČINNÉ 
KAMPANĚ

Podrobnosti ve zprávě o  
trvale udržitelném rozvoji 
IKEA Group

V prosinci 2015 se v Paříži uskutečnilo setkání, na němž světoví 
lídři dospěli k historické dohodě o boji se změnami klimatu.  
Na místě nechyběla ani IKEA Group, která v ulicích Paříže na 
znamení podpory tohoto boje rozsvítila 800 000 vánočních světel 
napájených čistou energií.

PODPORUJEME  
BOJ PROTI  
ZMĚNÁM KLIMATU

Ingka Holding B.V.  
a jí podřízené subjekty


