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Pozitívny prínos pre spoločnosť

MENIŤ ŽIVOTY ŽIEN A DETÍ NA CELOM SVETE JE KRÁSNE.  

RUŽOVÁ MENÍ ŽIVOTY
Pani Mary Kay Ash sa preslávila ako významná podnikateľka s novátorským prístupom a veľkým srdcom. Filozofia 
jej spoločnosti by sa dala stručne vyjadriť heslom: Správajte sa k druhým tak, ako by ste si želali, aby sa ostatní 
správali k vám. Zakladateľka našej spoločnosti zdôrazňovala význam charitatívnych darov a charita je súčasťou 
jej odkazu. Je nám cťou nadviazať naň a prispieť tak k pozitívnej zmene mnohých ľudských životov. 
ZMENA – meníme životy žien a detí
Globálny program Ružová mení životy priniesol milióny dolárov vďaka úsiliu nezávislých kozmetických poradkýň 
Mary Kay na celom svete, a to prepojením komerčných aktivít s filantropickými iniciatívami, ktoré pomáhajú 
meniť životy žien a detí. 
INŠPIRÁCIA – pomáhame budúcim generáciám
Charitatívne dary jedinečnej ženy svojej doby – Mary Kay Ash – inšpirovali od roku 1963 množstvo žien po 
celom svete. Od Spojených štátov amerických cez Európu, Latinskú Ameriku až po ázijsko-pacifickú oblasť, 
a vlastne všade vo svete, vyjadruje spoločnosť Mary Kay svoj rešpekt voči ženám tak, že podporuje komunity, 
v ktorých žijú a pracujú. Nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay a ich zákazníci, zamestnanci a priatelia 
v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti neustále finančne podporujú organizácie pomáhajúce ženám a deťom 
a od roku 2011 venujú svoj čas tiež aktivitám prospešným pre spoločnosť. Spoločnosť Mary Kay pomáha 
prostredníctvom štipendijných programov a partnerstiev s poprednými organizáciami v oblasti rozvoja 
formovať a inšpirovať budúce generácie lídrov. Zároveň pomáha komunitám, aby nielen prežívali, ale aj 
prosperovali. 
PODPORA – hľadáme nadšenie a plníme sny
Spoločnosť Mary Kay povzbudzuje ženy, aby zužitkovali svoj najväčší potenciál – znovu sa pokúsiť o to, čo sa 
predtým zdalo nemožné. V Číne spoločnosť Mary Kay spoločne s nadáciou China Women´s Development 
Foundation a v rámci partnerskej spolupráce s rozvojovým programom Organizácie Spojených národov United 
Nations Development Programme založila fond pre drobné podnikanie Mary Kay Small Business Fund. Jeho 
úlohou je pomôcť ženám založiť si vlastný podnik prostredníctvom pôžičiek pre drobné podnikanie alebo 
mikrofinancovanie. Spoločnosť Mary Kay China poskytla viac než 6 miliónov USD s cieľom obohatiť životy žien 
v dvadsiatich čínskych provinciách.  
OCHRANA – chránime náš svet
Dobre vieme, že naše dnešné činy ovplyvňujú kvalitu života budúcich generácií. Spoločnosť Mary Kay neustále 
hľadá príležitosti, ako zlepšiť starostlivosť o životné prostredie. Nepretržite sa zaujíma o dokonalejšie spôsoby 
zachovania udržateľného rozvoja a zlepšovania ochrany životného prostredia. Táto iniciatíva dostala názov 
Myslite ružovo, konajte zeleno. Vďaka recyklačnému programu USA a implementácii postupov zodpovedného 
správania sa v doprave a pri spotrebe energie spoločnosť Mary Kay získala celý rad environmentálnych ocenení 
a udržiava si vedúce postavenie v oblasti zachovania zdrojov. Globálny výrobný závod Mary Kay v Dallase 
používa technológie likvidácie odpadu a recyklácie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Cieľom je 
dosiahnutie stavu, keď sa žiadny odpad nebude vyvážať na skládky (žiadne skládkovanie). Celý rad 
distribučných centier Mary Kay pri zasielaní objednávok využíva stopercentne biologicky odbúrateľné sypané 
granuly na fixáciu tovaru.


