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POZITÍVNY VPLYV 
NA KOMUNITU 

 

„Skôr, ako vám budú dané úžasné poklady šťastného života, musíte najprv sami dávať. Dávať zo 

svojho. Poslúžiť ostatným. Iba to, čo venujete, sa vám môže v živote mnohonásobne vrátiť.“ 

Mary Kay Ash, zakladateľka spoločnosti Mary Kay Inc. 

 

RUŽOVÁ MENÍ ŽIVOTY 
Mary Kay Ash sa preslávila ako inovatívna podnikateľka so srdcom na správnom mieste. Svoju spoločnosť 

založila na filozofii „správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe“ a zdôrazňovala, že je 

dôležité prejavovať vďačnosť. Prácou na spoločnom poslaní Mary Kay mení život žien a detí po celom svete. 

ZMENA – Zlepšujeme život žien 
Celosvetový marketingový program spoločnosti Mary Kay s názvom „Krása, ktorá sa počíta“ vnáša do sveta 

viac krásy – vnútornej aj vonkajšej. Milióny dolárov získané predajom produktov „Krása, ktorá sa počíta“ sa 

darovali organizáciám, ktoré menia život žien a detí po celom svete. Maľujeme svet naružovo, a tým ho 

meníme k lepšiemu. Mary Kay bojuje proti domácemu násiliu a rakovine, ktorá postihuje ženy. 

INŠPIRÁCIA – Pomáhame budúcim generáciám 
Mary Kay pomáha ženám dobrovoľnou prácou v komunitách, v ktorých žijeme a pracujeme. Nezávislé 

kozmetické poradkyne, ktorých zákazníci, firemní zamestnanci i priatelia po celom svete prispievajú 

organizáciám, ktoré pomáhajú ženám a deťom, od roku 2011 prispeli viac než 600 000 hodinami všeobecne 

prospešných prác. Prostredníctvom študijných programov a partnerstva s organizáciami zameranými na 

rozvoj vodcovských schopností sa spoločnosť Mary Kay podieľa na formovaní a inšpirovaní budúcej 

generácie osobností a na rozvoji komunít. 

EKOLÓGIA – Chránime životné prostredie 
Sme si vedomí toho, že naše dnešné správanie bude mať vplyv na kvalitu života budúcich generácií. Preto 

spoločnosť  Mary Kay neustále hľadá možnosti, ako znižovať zaťaženie životného prostredia, aby bola naša 

práca ešte udržateľnejšia a ekologickejšia. V spoločnosti Mary Kay sa recykluje všetko od bežne 

recyklovaných položiek až po odpad s obsahom alkoholu a využívajú sa zodpovedné postupy týkajúce sa 

prepravy a spotreby energie. 

MYSLITE RUŽOVO, KONAJTE ZELENO 
Globálny výrobný závod spoločnosti Mary Kay v Dallase vykonáva likvidáciu odpadu s ohľadom na životné 

prostredie a využíva recyklačné postupy zamerané na nulový odvoz na skládky. Mnoho distribučných centier 

spoločnosti Mary Kay používa na prepravu objednávok 100 % biologicky odbúrateľnú výstelku. Mary Kay sa 

tiež zaviazala vysadiť viac než 1 milión stromov v rámci rozsiahleho programu výsadby stromov a opätovného 

zalesňovania v Číne, Rusku, Mexiku, Malajzii a Spojených štátoch. Aj v Českej a Slovenskej republike 

zamestnanci a nez. kozmetické poradkyne Mary Kay každoročne vysádzajú stromy a pomáhajú tak životnému 

prostrediu.  

CHARITATÍVNE AKTIVITY V ČR a SR 
V Českej republike Mary Kay podporuje nadáciu Fond ohrozených detí a na Slovensku občianske združenie 

Orin Panacea. Veľkým projektom v oblasti charity, ktorý v roku 2014 Mary Kay uviedla na trh, je vytvorenie 

patróna charity – tučniaka MiKiho, ktorý zastrešuje všetky charitatívne aktivity spoločnosti Mary Kay, a jeho 

kamarátky KiMi. Všetky informácie nájdete na facebookovej stránke www.facebook.com/mikihodenicek. 
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