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LOKÁLNÍ ZPRÁVA
O TRVALÉ UDRŽITELNOSTI 

ZA FINANČNÍ ROK 2017
IKEA ČESKÁ REPUBLIKA



*1. září 2016 – 31. srpna 2017

©
 I

n
te

r 
IK

E
A

 S
ys

te
m

s 
B.

 V.
 2

0
1
8
.

2

www.IKEA.cz/lideaplaneta

UDRŽITELNÝ 
ŽIVOT DOMA

10–19

INTRO
Chceme podnikat s ohledem 
na společnost a životní prostředí. 
Proto je udržitelnost nedílnou 
součástí naší každodenní činnosti 
a prostupuje vším, co v IKEA děláme. 

Nejsme dokonalí, ale usilovně 
pracujeme na tom, abychom se 
stále zlepšovali. Rádi bychom vám 
zde představili aktivity, které jsme 
uskutečnili ve fi nančním roce 2017* 
v České republice.

Věříme, že vás čtení přehledu 
našich aktivit bude bavit! 

ENERGIE
A ZDROJE

20–31

LIDÉ 
A KOMUNITY

32–41

Globální zprávu o trvalé 
udržitelnosti najdete zde.
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NAŠE VIZE 
A OBCHODNÍ MYŠLENKA

Demokratický design Hodnoty IKEA

Naší vizí v IKEA je přispívat 
k lepšímu každodennímu životu 
mnoha lidí. Naše obchodní myšlenka 
tuto vizi podporuje tím, že nabízíme 
široký sortiment výrobků pro 
zařízení domácnosti s dobrou funkcí 
a designem za ceny tak nízké, 
aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí. 

Vyvinuli jsme velké úsilí, abychom 
dokázali vyrábět kvalitní výrobky 
za dostupné ceny. 

Bylo proto potřeba optimalizovat celý 
proces od vývoje po prodej, budovat 
dlouhodobé vztahy s dodavateli, 
investovat značné částky do vysoce 
automatizované výroby a vyrábět 
velké objemy. Naše vize se ale 
netýká jen vybavení domácnosti, jde 
nám také o to, abychom přispívali 
k lepšímu každodennímu životu všech 
lidí, jejichž životy jsou spojeny 
s naším podnikáním.

Z našeho pohledu je dobrý design 
kombinací formy, funkce, kvality, 
udržitelnosti a nízké ceny. Tento 
přístup nazýváme demokratický 
design, protože jsme přesvědčeni, 
že na dobré vybavení domácnosti 
má nárok každý. Proto také neustále 
hledáme způsoby, jak dělat věci 
lépe, jednodušeji a chytřeji. Vezměte 
si jako příklad kolekci LISABO. 
LISABO je přirozeně krásný nábytek 
z masivního dřeva, který je odolný, 
dá se velmi jednoduše smontovat  
a jeho elegantní vzhled byl oceněn 
prestižní cenou za design Red Dot 
Award.

Jsme různorodá skupina 
realistických, přímých lidí, kteří žijí 
vnitřním vybavením domácnosti. 
Pocházíme z různých částí světa, 
ale všichni sdílíme stejnou inspirující 
vizi „vytvářet lepší každodenní život 
pro většinu lidí“. Uvědomujeme 
si, že tato vize je založená 
na humanistických hodnotách, které 
společně sdílíme. Tyto hodnoty řídí 
naši práci a jsou základem naší 
otevřené a čestné kultury. Vše se 
nese v duchu pospolitosti a nadšení. 
Pracujeme tvrdě, ale baví nás to. 
Neustále hledáme lidi, kteří naše 
pozitivní postoje a hodnoty sdílejí.

Více se dozvíte zde. Více se dozvíte zde. Více se dozvíte zde.



*  Údaje za fi nanční rok 2017 (1. září 2016 – 31. srpna 2017).
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IKEA ČESKÁ REPUBLIKA 
V ČÍSLECH*

•  Obchodní domy v ČR: Praha – Zličín, Praha – Černý Most, Brno, Ostrava

•  Otevření prvního obchodního domu v ČR: 5. září 1991

10,1 mil.

42,13 mil.

1 709

Počet návštěvníků obchodních domů za rok

Počet návštěvníků webových stránek za rok

Počet zaměstnanců

Obrat

 Počet členů věrnostního klubu IKEA FAMILY

Počet výrobků v sortimentu IKEA

9,7 mld. Kč

1,4 mil.

9 500



©
 I

n
te

r 
IK

E
A

 S
ys

te
m

s 
B.

 V.
 2

0
1
8
.

98

www.IKEA.cz/lideaplaneta

STRATEGIE PEOPLE 
PLANET POSITIVE
Náš přístup k udržitelnosti je shrnutý v globální strategii 
People Planet Positive, která se dělí na tři hlavní pilíře:

UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA,
kde inspirujeme naše zákazníky, jak žít šetrněji.

ENERGIE A ZDROJE,
zaměřující se na provoz našich obchodních domů 
a výrobu produktů zodpovědným způsobem.

LIDÉ A KOMUNITY,
který zajišťuje dobrou péči o naše zaměstnance, ale také dobré 
pracovní podmínky pro zaměstnance našich dodavatelů 
a podporu komunit v okolí našich obchodních domů.

Celou strategii People Planet Positive najdete zde. 
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UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Věříme, že v každé domácnosti 
se dá žít šetrněji. Neplýtvat vodou, 
snížit spotřebu energie nebo 
minimalizovat množství potravin, 
které vyhazujeme, a redukovat 
odpad obecně. 

Snažíme se inspirovat naše zákazníky 
k šetrnějšímu životu doma a ukázat 
jim, jak toho dosáhnout s pomocí 
našich produktů nebo jednoduchých 
rad a tipů.
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NÁŠ SORTIMENT VARIERA
Od září 2015 jsme se stali prvním 
prodejcem v České republice, 
který prodává pouze osvětlení 
LED. Věříme, že technologie 
LED je nejšetrnějším způsobem 
svícení, protože žárovky a veškerý 
sortiment osvětlení se zabudovaným 

LED zdrojem vydrží až 20 let 
a spotřebují o 85 % méně energie 
než klasické žárovky. Nabízíme tento 
sortiment za nízké ceny, aby si LED 
technologii mohl dovolit každý. Jen 
za minulý rok jsme prodali v České 
republice 704 851 kusů.

Materiály, které používáme pro 
naše výrobky, pečlivě vybíráme. 
Proto stále větší měrou využíváme 
udržitelné materiály – tedy 
takové, které lze recyklovat, 
obnovovat nebo které již recyklované 
jsou. Jedním z nich je bambus, 
u nějž rozeznáváme více než tisíc 
druhů. Roste nejčastěji v tropech 
a dorůstá výšky až 30 metrů. 
Roste z podzemních stonků, takže 
i po useknutí stébla je schopný 
vyrůst znovu. Většina druhů 

bambusu dosáhne své výšky 
a tloušťky během 3 měsíců, ale 
některé druhy dokážou vyrůst až 
o 90 cm za den. Je to silný a lehký 
materiál, který nabízí spoustu 
možností využití. Navíc je odolný 
vůči opotřebení. My ho využívame 
například na výrobu příborníku 
VARIERA.  Všimnete si jej tehdy, 
když otevřete zásuvku a najít krásu 
tam, kde ji očekáváte nejméně, je 
příjemné překvapení.
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KUNGSBACKA
Odpad pro nás nepředstavuje 
problém, ale surovinu. V průběhu 
fi nančního roku 2017 jsme představili 
kuchyňská dvířka a čela zásuvek 
KUNGSBACKA, která vyrábíme 
z recyklovaného dřeva a jejichž 
povrch je z recyklovaných PET lahví. 
Dvířka KUNGSBACKA dobře vypadají, 
navíc při výrobě nepoužíváme ani 
nové dřevo, ani nové plasty, které 

bychom museli vyrábět z ropy. 
Není potřeba volit mezi trvalou 
udržitelností a kvalitou, designem 
nebo cenou. Fólii na dvířka o rozměru 
40×80 cm jsme schopni vyrobit 
z 25 PET lahví. Stejnou technologii 
používáme i při výrobě dveří 
REINSVOL, které nabízíme v systému 
šatních skříní PAX.

INSPIRUJEME 
NAŠE ZÁKAZNÍKY
Myšlenka udržitelnosti je nedílnou 
součástí každého výrobku IKEA. 
Usilujeme o to, abychom ve všech 
fázích výroby, od prvních návrhů 
produktu až po jeho balení, chránili 
životní prostředí, nevytvářeli 
zbytečný odpad a pozitivně působili 
na společnost a na naši planetu. 
Proto jsme v lednu 2017 

spustili webovou stránku 
www.ikea.cz/lepsireseni, která 
ukazuje, jakým způsobem pracujeme 
s materiály jako je dřevo, bavlna, 
voda, vodní hyacint, zbytky látek 
nebo papír. Od spuštění ji navštívilo 
133 000 lidí. Kampaň se objevila 
v online médiích i na venkovních 
reklamních plochách.
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ŠETRNĚJŠÍ KAMPAŇ
Na začátku roku 2017 jsme věnovali 
šest týdnů kampani zaměřené na 
udržitelnost, pro kterou jsme vybrali 
výrobky IKEA navržené a vyrobené 
tak, aby nejen dělaly radost těm, 
co si je koupí, ale aby byly co 

nejšetrnější k naší planetě. 
Šlo například o výplň polštáře 
vyrobenou z recyklovaných PET lahví, 
květináč z vodního hyacintu nebo 
příborník z bambusu.

V rámci kampaně jsme přišli 
s konceptem týdenní pop-up výstavy 
v industriálním prostoru Studia 
ALTA. Díky ní jsme mohli vyprávět 
příběhy produktů IKEA, které 
principy udržitelnosti nejlépe spojují, 
a zároveň se setkávat se všemi 
klíčovými partnery IKEA. Studio 
ALTA se tak v lednu 2017 na týden 
proměnilo ve výstavu a místo pro 
setkávání s nejrůznějšími partnery 

IKEA, fanoušky, novináři a dalšími 
skupinami lidí, kteří mají IKEA rádi. 
Během 6 dnů jsme uspořádali 
7 událostí, kterých se zúčastnilo 
242 lidí. Součástí programu byl 
workshop s neziskovými organicemi, 
setkání s blogery, novináři, 
dodavateli či seminář s fi nskou 
designérkou IKEA Iinou Vuorivirtou 
pro studenty designu.

VÝSTAVA VE STUDIU ALTA
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WORKSHOP 
IKEA FAMILY
Pro 40 členů věrnostního klubu 
IKEA FAMILY jsme v rámci Týdne 
udržitelnosti uspořádali workshop. 
Na něm se od dvou mladých českých 
designérek mohli naučit, jak si vyrobit 
šperky ze zbytkových materiálů 

z IKEA, které by jinak skončily 
v koši, a dozvěděli se, jak si vyrobit 
domácí kosmetiku od představitelek 
dvojice Liška mazaná. Inciativa Bez 
obalu vysvětlila, jak minimalizovat 
používání obalů.

PROMĚNY PRO ČLENY 
IKEA FAMILY
Jednou z aktivit pro členy IKEA 
FAMILY byla soutěž o proměnu 
dvou interiérů a jedna z proměn 
byla věnována tématu šetrného 
života doma. Do soutěže se přihlásilo 
250 členů. Vítěznou garsoniéru pro 
studenta Petra navrhla designérka 
IKEA Tereza Polcarová tak, aby plnila 

všechny potřebné funkce a zároveň 
tam udržitelnost hrála hlavní roli. 
Obě proměny se vysílaly v České 
televizi v pořadu Bydlet jako... 
na podzim 2017, vyšly o nich články 
také tištěných i onlinových médiích. 
Celkem zasáhly přes 2 574 000 lidí.
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ENERGIE A ZDROJE
Zodpovědné využívání zdrojů je 
výhodné jak pro podnikání, tak pro 
životní prostředí. Děláme vše pro 
to, abychom provozovali naše 
obchodní domy co nejefektivněji 
a abychom minimalizovali 
množství odpadu, který 

produkujeme. A když už nějaký 
odpad vznikne, abychom ho znovu 
dokázali co nejlépe využít. 
Také zkoumáme, jak co nejvíce 
prodloužit životnost nábytku 
a dát mu druhý život.
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ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST 
OBCHODNÍCH DOMŮ IKEA
Ve fi nančním roce 2017 stoupla 
celková spotřeba energie v našich 
obchodních domech. Podařilo se nám 
ale o 0,3 % snížit spotřebu energie 

na 1 m3 prodaného zboží za daný rok, 
co je pro nás základní ukazatel pro 
hodnocení energetické efektivnosti 
obchodního domu.

Tabulka: Celková spotřeba energie 
v obchodních domech IKEA Česká republika 
a naše cíle na další roky

24

20

16

12

8

4

 0

23,2

2015

23,1

2016

23,7
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23,5

2018
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2019
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Spotřeba vody v obchodních domech 
IKEA Česká republika a naše cíle na další roky

Neustále se snažíme snížit spotřebu vody. Minulý rok jsme instalovali perlártory 
do vodovodních baterií ve všech obchodních domech, což nám umožní snižovat její 
spotřebu.

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

4,66 l
4,79 l

5,10 l 5,05 l 5,00 l

2015 2016 2017 2018 2019

4,99 l

2020

litrů
na 

návštěvníka

OSVĚTLENÍ LED 
OBCHODNÍCH DOMŮ IKEA
Investujeme do snížení spotřeby 
energie a to zejména prostřednictvím 
instalace osvětlení LED. V předešlých 
dvou fi nančních letech jsme 
investovali celkem 27 milionů 
korun do osvětlení LED v obchodních 
domech IKEA, aby byl jejich provoz 
ještě efektivnější. 

100 % elektrické energie 
spotřebovávané v našich 
obchodních domech pořizujeme 
z obnovitelných zdrojů. 

V České republice je nakupujeme 
od společnosti PRE. Tímto směrem 
plánujeme jít i v dalších letech.
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DRUHÝ ŽIVOT 
NÁBYTKU
Snahou vyrábět více z menšího 
množství surovin se IKEA vrací 
ke svým kořenům. Proměňujeme 
odpad v nové suroviny, hledáme 
nové, udržitelnější zdroje 
materiálů a potravin a přecházíme 
na obnovitelné zdroje energie. 
Také zkoumáme, jak co nejvíce 
prodloužit životnost nábytku 
a dát mu druhý život. 
Služba Druhý život nábytku, která 
umožňuje zákazníkům prodat 
nevyužitý či nepotřebný nábytek 

IKEA, byla v lednu 2017 v pilotním 
režimu spuštěna na pražském Zličíně. 
Od začátku listopadu ji mohou využít 
také zákazníci v Praze na Černém 
Mostě, Brně i Ostravě. V rámci 
pilotního režimu fungování služby 
v období od ledna do září 2017 se 
díky Druhému životu nábytku prodalo 
1 200 výrobků v celkové hodnotě 
přesahující 1,1 milionu korun. 
V průměru čeká nábytek na nového 
majitele v koutku se zlevněným 
zbožím 1,5 dne.

DOBÍJECÍ STANICE 
PRO ELEKTROMOBILY
Věříme, že budoucnost patří 
elektromobilům a snažíme se je proto 
maximálně podporovat. 
Ve všech čtyřech obchodních 
domech IKEA Česká republika 
naleznete dobíjecí stanice. 

Dobíjení poskytujeme našim 
zákazníkům zdarma a v tomto 
trendu hodláme pokračovat.
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ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ
Naše planeta nemá ráda skládky 
a my také ne. 98,87 % odpadu 
z našich obchodních domů 
v České republice za uplynulý 
rok putovalo na recyklaci 
nebo energetické zhodnocení. 

Kromě toho, že se snažíme o to, aby 
žádný odpad neskončil na skládce, 
soustředíme se i na prevenci vzniku 
odpadu a plýtvání jídlem. 

V tomto fi nančním roce proto 
v našich restauracích zavedeme 
„Waste watcher program”. 
Má za úkol monitorovat, kolik 
jídla se vyhodí. Na základě takto 
získaných dat si stanovíme cíl, 
jak bychom toto množství mohli 
zredukovat, a defi nujeme kroky, 
které nás k tomuto cíli dovedou.

Přehled zpracování odpadu 
za poslední čtyři finanční roky:

1  Data za FY 16 jsou mimo období 
uváděné v ročním hlášení (Systém 
ISPOP) tedy od 1. 1. 2016 – 31. 
12. 2016. Jsou pouze orientační 
a mohou se při uzávěrce ke konci 
roku změnit.

*  Druhotná surovina
**  Bioplynová stanice
*** Palivo do cementáren 
na pálení vápna
**** Moderní skládky FCC mají 
speciální odplynění, které se používá 
k jímání vznikajícího bioplynu 
a výrobě elektrické energie

1. 9. 2015 – 31. 8. 20161

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

86,42 %

85,76 %

3,64 %

13,11%

8,56 %

0 %

Materiálové využití DS*/Kompostárna

Materiálové využití DS*/Kompostárna

Energetické využití spalovna/BPS**

Energetické využití spalovna/BPS**

Využito jako alternativní palivo TAP***

Využito jako alternativní palivo TAP***

Uloženo na skládce vč. rekultivace****

Uloženo na skládce vč. rekultivace****

1,38 %

1,13%

FY16

FY17

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

86,34 %

4,54 %

7,64 %

Materiálové využití DS*/Kompostárna

Energetické využití spalovna/BPS**

Využito jako alternativní palivo TAP***

Uloženo na skládce vč. rekultivace****1,48 %

FY15

1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

78,26 %

5,64 %

15,02 %

Materiálové využití DS*/Kompostárna

Energetické využití spalovna/BPS**

Využito jako alternativní palivo TAP***

Uloženo na skládce vč. rekultivace****1,08 %

FY14
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IKEA FOOD
Restaurace patří neodmyslitelně 
k obchodním domům IKEA. 
Jen loni je v České republice 
navštívilo 5,1 milionů zákazníků. 
Zavázali jsme se získávat potraviny 
odpovědným způsobem a zefektivnit 
provoz restaurací tak, aby byl co 
nejšetrnější k životnímu prostředí.

V září 2015 jsme představili 
alternativu k našim 
masovým kuličkám – nové 
zeleninové kuličky. Děláme je 
z luštěnin a čerstvé zeleniny, jako 
je hrášek, mrkev, paprika, kukuřice 
a kapusta, a mají dvacetkrát nižší 
uhlíkovou stopu než ty masové. 
Za poslední rok jsme jich v České 
republice prodali 1 423 495 kusů.

Od září 2015 také veškeré ryby 
a mořské plody, káva i čokoláda 
v našem sortimentu pochází 
z ověřených zdrojů.
 
Lososi podávaní a prodávaní 
v IKEA pocházejí výhradně z farem 
certifi kovaných Radou pro správu 
akvakultur (ASC). Všechny ulovené 
volně žijící ryby a krevety 
pocházejí z rybářství, jež jsou držiteli 
certifi kace Rady pro správu moří 
(MSC). Díky tomu vás tyto mořské 
plody potěší dvakrát – svou vynikající 
chutí i vědomím, že jejich koupí 
podporujete trvale udržitelný rybolov, 
díky němuž budou tyto plody moře 
dostupné i pro další generace.

Veškerá káva, kterou prodáváme 
v našem Švédském obchodě, bistru 
a restauraci IKEA má nejen bio 
kvalitu, ale také certifi kaci UTZ, 
jejíž držitelé musí splňovat náročné 
požadavky na udržitelný způsob 
pěstování a přijatelné podmínky pro 
pěstitele. Na utzcertifi ed.org/ikea si 
dokonce můžete zkontrolovat, odkud 
přesně vaše káva pochází.

100 % vajec používaných v našich 
restauracích v České republice 
pochází od slepic chovaných 
ve volném výběhu. 
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LIDÉ A KOMUNITY 
VE FINANČNÍM ROCE 2017
Naší vizí je vytvářet lepší 
každodenní život pro co nejvíce lidí. 
To se nevztahuje jen na naše 
zaměstnance a zákazníky, ale také 
na naše dodavatele a komunity lidí 
kolem nás.

Chceme, aby každý měl z výrobků, 
které prodáváme, dobrý pocit. 
Proto také vkládáme velké úsilí do 
budování dobrých vztahů s našimi 
dodavateli a subdodavateli.
Prostřednictvím našich přímých 
dodavatelů pracuje pro obchodní 
domy IKEA ČR ještě asi 120 lidí 
a my chceme, aby se i jim dostalo 
dobrého a spravedlivého zacházení.

Proto jsme v roce 2000 začali 
uplatňovat náš kodex pro 
dodavatele, kterému říkáme 
IWAY. Naši dodavatelé pak musí 

informovat o požadavcích v tomto 
kodexu své dodavatele – a my je 
v tom samozřejmě podporujeme. 
Povinnost dodržovat IWAY platí pro 
všechny dodavatele služeb: úklidové 
fi rmy, bezpečnostní fi rmy, dopravní 
fi rmy a fi rmy zajišťující odpadové 
hospodářství, jinak s nimi ukončíme 
spolupráci.  

V České republice jsme v minulém
fi nančním roce realizovali 4 audity*
podle IWAY standardu. Audity 
provádíme každé dva roky a platí, 
že 100 % našich dodavatelů musí 
IWAY standard splňovat.

*Před fi skálním rokem 2017 se do počtu vykonaných auditů započítávaly také audity 
z dodavatelského řetězce a výrobních společností. Tyto subjekty již od 1. září 2017 
nejsou součástí struktury IKEA Group, do které patří IKEA Česká republika s.r.o.

IWAY Stars Czechoslovakia

V České republice a na Slovensku 
realizujeme projekt 
IWAY Stars Czechoslovakia, 
což je skupina českých a slovenských 
dodavatelů s příkladným přístupem 
k IWAY a udržitelnosti. 

Jeho účelem je otevřeně sdílet, 
rozvíjet a motivovat se navzájem 
v otázkách souvisejících s požadavky 
stanovenými IWAY jako je péče 

o životní prostředí, přístup 
k zaměstnancům, systematické 
udržování vysokého standardu 
nebo společenská odpovědnost.

Více se dozvíte zde.
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SPOLU S VÁMI
Pro nás v IKEA jsou děti těmi 
nejdůležitějšími lidmi na světě. 
Každý rok v rámci projektu 
Spolu s vámi na základě nominací 
a hlasování našich zaměstnanců 
a členů IKEA FAMILY vybereme 
20 organizací pomáhajících 
dětem, které podpoříme 
prostřednictvím nábytku IKEA a prací 
našich interiérových designérů. 
Kolegové ze servisní organizace, 
která zastřešuje naše obchodní 
domy, navíc podpořili další 

dvě neziskové organizace pomáhající 
dětem nad rámec projektu.

Minulý rok jsme darovali nábytek 
a bytové doplňky v hodnotě více než 
1 800 000 Kč a dalších 200 000 Kč 
jsme darovali ve formě fi nanční 
částky. Členové IKEA FAMILY 
nominovali celkem 308 neziskových 
organizací pomáhajících dětem. 

Více informací o projektu 
najdete na www.spolusvami.cz.

EKOŠKOLA
Zaměřujeme se také 
na environmentální vzdělávání dětí 
v České republice. Společně s naším 
partnerem, vzdělávacím centrem 
TEREZA, podporujeme mezinárodní 
program Ekoškola, který učí žáky 
ve více než 400 školách snižovat 
ekologický dopad školy a svého 
jednání na životní prostředí. 

Program jsme ve fi nančním roce 
2017 podpořili částkou 
1 650 000 Kč. Do programu 
je zapojeno více než 10 000 dětí. 

Více informací najdete 
na www.ekoskola.cz.
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DNY PRO DOBROU VĚC
Každý zaměstnanec IKEA má 
možnost strávit dobrovolnictvím 
jeden den, který mu uhradíme 
jako by byl v práci. Zaměstnanci 
dobrovolnické dny tráví převážně 

v neziskovkých organizacích 
pomáhající dětem vybraných v rámci 
projektu Spolu s vámi. Ve fi nančním 
roce 2017 tuto možnost využilo více 
než 340 zaměstnanců.

NANOUŠOVY LUMPÁRNY
V minulém roce jsme podpořili 
vydání multisenzorické knihy pro 
děti se zrakovým a kombinovaným 
postižením neziskové organizace 
ZEMĚ, z.s. 

V knize se objevily výrobky 
z oddělení dětská IKEA – lucerna LED 
LJUSA a příbory KALAS, které splňují 
nejpřísnější standardy na trhu. 
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ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 
K ZAMĚSTNANCŮM
Věříme, že každý jednotlivec může 
nabídnout něco hodnotného. Férové 
zacházení a rovné příležitosti bez 
ohledu na původ nebo individuální 
odlišnosti jsou principy, které tvoří 
nedílnou část naší vize a našich 
hodnot. Staráme se o to, aby každý 
zaměstnanec měl férové pracovní 
podmínky a možnost růstu 
tím směrem, který si vybere. 

I proto každým rokem pořádáme 
Týden talentů, během kterého 
všichni zaměstnanci IKEA mají 
možnost zjistit více o svém vlastním 
pracovním talentu, jakým způsobem 
ho rozvíjet a aktivně se podílet na 
svém pracovním růstu. Ve fi nančním 
roce 2017 se Týdne talentů účastnilo 
500 zaměstnanců. 
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NADACE 
IKEA FOUNDATION
Pomáháme i dětem v rozvojových 
zemích. Loni jsme během kampaně 
Let’s play for change, v rámci níž 
nadace IKEA Foundation věnovala 
dětem v nejchudších komunitách 
světa za každou prodanou plyšovou 
hračku 1 euro, shromáždili v České 
republice 248 606 EUR na podporu 
programů UNICEF pro vzdělávání 
dětí.

Naši kolegové, kteří se i ve svém 
volném čase věnují dobrovolnictví 
a neziskové činnosti, se následně 
v rámci programu Iwitness jeli 
do Angoly přesvědčit na vlastní oči, 
jak peníze z Kampaně plyšových 
hraček pomáhají. V Angole se 
seznámili s tím, jak vypadá 
činnost organizace UNICEF v praxi, 
a navštívili i podporované školy. 

Hračky navrhované dětmi podle 
jejich snů? Věříme, že každé dítě 
má mít možnost si hrát a rozvíjet 
se. K tomu patří i tvoření nového 
nápadů. Proto nám každoročně tisíce 
dětí po celém světě kreslí jejich 
vysněnou plyšovou hračku a my 
nejlepší návrhy přeměníme v realitu.

Celkový výnos z limitované kolekce 
plyšových hraček SAGOSKATT poté 
bude v následujícím fi nančním roce 
darován neziskovým organizacím, 
které podporují rozvoj dětí v okolí 
obchodních domů IKEA v České 
republice.  

SOUTĚŽ PRO MALÉ 
DESIGNÉRY HRAČEK
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