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Pozitivní přínos pro společnost

MĚNIT ŽIVOTY ŽEN A DĚTÍ PO CELÉM SVĚTĚ JE KRÁSNÁ VĚC.

RŮŽOVÁ MĚNÍ ŽIVOTY
Mary Kay Ash proslula jako významná podnikatelka s novátorským přístupem a velkým srdcem. Filozofie její 
společnosti by se dala stručně vyjádřit heslem: chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali 
k vám. Zdůrazňovala význam charitativních darů, a tak je charita součástí odkazu naší zakladatelky a je nám ctí 
v něm pokračovat, a přispívat tím k pozitivním změnám mnoha lidských životů.
 
ZMĚNA – měníme životy žen a dětí
Díky úsilí nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay po celém světě generoval globální program Růžová 
mění životy miliony dolarů jako výsledek propojení komerčních aktivit s filantropickými iniciativami pomáhajícími 
měnit životy žen a dětí.

INSPIRACE – pomáháme budoucím generacím
Charitativní dary jedinečné ženy své doby – Mary Kay Ash – inspirovaly od roku 1963 nespočet žen po celém 
světě. Od Spojených států přes Evropu, Latinskou Ameriku až po asijsko-pacifickou oblast a vlastně v každém 
koutě světa vyjadřuje společnost Mary Kay svůj respekt ženám podporou komunit, v nichž žijeme a pracujeme. 
Nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay a jejich zákazníci, zaměstnanci a přátelé v rámci své dobrovolnické 
činnosti neustále finančně podporují organizace pomáhající ženám a dětem a od roku 2011 věnují svůj 
čas i společnosti prospěšným aktivitám. Prostřednictvím stipendijních programů a partnerství s předními 
organizacemi v oblasti rozvoje pomáhá Mary Kay formovat a inspirovat příští generace lídrů. Současně pomáhá 
komunitám nejenom přežívat, ale i prosperovat.

PODPORA – hledáme nadšení a plníme sny
Mary Kay povzbuzuje ženy, aby zužitkovaly svůj největší potenciál – znovu se pokusit o to, co se zdálo dříve 
nemožné. V Číně společnost Mary Kay společně s nadací China Women´s Development Foundation a v rámci 
partnerské spolupráce s rozvojovým programem Spojených národů United Nations Development Programme 
založila fond pro drobné podnikání Mary Kay Small Business Fund. Úkolem fondu je pomáhat ženám při 
nastartování jejich vlastní firmy prostřednictvím půjček pro drobné podnikání nebo mikrofinancování. Mary Kay 
China poskytla více než 6 miliónů USD s cílem obohatit životy žen ve dvaceti čínských provinciích. 

OCHRANA – chráníme náš svět
Dobře víme, že naše dnešní činy ovlivňují kvalitu života budoucích generací. Mary Kay neustále hledá příležitosti, 
jak zlepšit péči o životní prostředí. Stále usiluje o dokonalejší způsoby, jak zachovat udržitelný rozvoj a zlepšit 
ochranu životního prostředí. Tato iniciativa dostala název Myslete růžově, jednejte zeleně. Díky recyklačnímu 
programu USA a implementaci postupů odpovědného chování v dopravě a při spotřebě energie získala 
společnost Mary Kay celou řadu environmentálních ocenění a udržuje si vedoucí postavení v oblasti zachování 
zdrojů. Globální výrobní závod Mary Kay v Dallasu používá technologie likvidace odpadu a recyklace, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí. Cílem je dosažení stavu, kdy se na skládky nebude vyvážet žádný odpad (nulové 
skládkování). Celá řada distribučních center Mary Kay při zasílání objednávek využívá stoprocentně biologicky 
odbouratelné sypané granule pro fixaci zboží.


