SPOROČILO ZA JAVNOST
C&A in Fundacija C&A objavljata sporočilo o partnerstvu z dobrodelno organizacijo
Save the Children
Ustvarjamo boljši svet za matere in otroke
26. februar 2015. Vodilno modno trgovsko podjetje C&A in človekoljubna organizacija
Fundacija C&A sta z dobrodelno organizacijo Save the Children sklenili triletno mednarodno
partnerstvo, vredno več milijonov evrov, v podporo milijonom materam, ki se spopadajo s
humanitarno krizo.
Projekti bodo usmerjeni v pripravljenost na naravne nesreče in v takojšnje odzivanje na
izredne dogodke. Fundacija C&A bo dobrodelni organizaciji Save the Children za izvajanje
tega pomembnega dela zagotovila finančno podporo v višini do treh milijonov evrov na leto.
»Na žalost prepogosto prihaja do nesreč in humanitarnih kriz. Statistike kažejo, da več kot
250 milijonov otrok mlajših od pet let, živi v državah, v katerih divjajo oboroženi spopadi. V
takšnih razmerah matere izjemno težko poskrbijo za varnost in zdravje svojih otrok,« pravi
Hans Ploos von Amstel, eden od izvršnih direktorjev družbe C&A Evropa. »V dolgi zgodovini
družbe C&A je zaveza, da podpiramo družbo, vedno igrala zelo pomembno vlogo. Od
nekdaj čutimo odgovornost do družin in skupnosti, v katerih živimo. Matere so središče
obeh, zato želimo pomagati njim in otrokom, prizadetim v nesrečah in oboroženih konfliktih.«
C&A in Fundacija C&A sledita dolgoletnemu vodilu – prek različnih partnerstev po svetu
podpirati prizadevanja za pomoč žrtvam humanitarnih nesreč.
»Čutili smo, da je pravi čas, da združimo moči in začnemo učinkoviteje delovati prek enega
globalnega partnerja,« razlaga Leslie Johnston, izvršna direktorica Fundacije C&A. »Iskali
smo partnerja, ki se z enako predanostjo zavzema za otroke in matere, potrebovali pa smo
tudi organizacijo, ki ima na voljo zmogljivosti in sredstva, da proaktivno deluje v pripravah na
nesreče in se je sposobna hitro in učinkovito odzvati na izredne razmere po svetu.«
Dobrodelna organizacija Save the Children je bila naravna izbira za partnerstvo, kajti C&A in
Fundacija C&A sta jo podprli že ob humanitarnih krizah, ki sta izbruhnili po divjanju tajfuna
Haiyan na Filipinih in ob epidemiji ebole v Sierri Leone. Organizacija Save the Children
deluje na glavnih lokacijah družbe C&A in Fundacije C&A in sicer v Evropi, na Kitajskem, v

Mehiki, Braziliji in državah dobaviteljicah. Posreduje tudi v izrednih razmerah, ki neposredno
vplivajo na skupnosti, s katerimi sodelujeta oba subjekta.
»Otroci in matere so v izrednih razmerah in kriznih situacijah še posebno ranljivi,« dodaja
Jasmine Whitbread, izvršna direktorica organizacije Save the Children v Nemčiji. »Zelo smo
zadovoljni, da smo v C&A in Fundaciji C&A našli predana in zavzeta partnerja, ki jima je mar
za življenje milijonov mater in njihovih družin, ki se borijo za preživetje v oboroženih
konfliktih, humanitarnih krizah in naravnih katastrofah. Skupaj bomo lahko marsikaj
spremenili.«
Poleg financiranja, ki ga bo zagotovila Fundacija C&A, se bodo v podporo partnerstvu
vključili tudi zaposleni v družbi C&A in njegovi kupci ter s tem dodatno prispevali sredstva za
uresničevanje vizije dobrodelne organizacije Save the Children: svet, v katerem vsak otrok
dobi pravico do preživetja, varnosti, razvoja in vključenosti v družbo.
O C&A
C&A je s skoraj 2.000 poslovalnicami v 24 državah po svetu in okoli 60.000 zaposlenimi
vodilni trgovec z modnimi oblačili. C&A v svojih poslovalnicah vsak dan pozdravi na milijone
obiskovalcev in jim zagotavlja ponudbo kakovostnih modnih oblačil po sprejemljivih cenah za
vso družino.
C&A je eno od podjetij družbe COFRA Holding AG, ki je prisotno v Evropi, Braziliji, Mehiki in
na Kitajskem.
Za več informacij obiščite spletno stran www.canda.com

O FUNDACIJI C&A
Fundacija C&A je zasebna fundacija, ki si prizadeva za pravično in trajnostno industrijo
oblačil, v kateri je lahko vsakdo uspešen. Fundacija se loteva globoko ukoreninjenih izzivov
sektorja s spodbujanjem in podpiranjem številnih pobud ter sklepanjem partnerstev z
glavnimi interesnimi skupinami, da bi dosegla najboljše možne rezultate.

Zveza z družbo C&A, vodilnim globalnim trgovcem z modnimi oblačili, omogoča Fundaciji
C&A, ne le da preizkuša, ponavlja in pretehta programe, ki lahko pomagajo modni industriji,
da postane gonilna sila za večje dobro, ampak jo tudi obvezuje, da podpira skupnosti, ki jih
je prizadela humanitarna kriza.
Za več informacij obiščite spletno stran www.candafoundation.org

O ORGANIZACIJI SAVE THE CHILDREN
Dobrodelna organizacija Save the Children deluje v več kot 120 državah. Otrokom rešujemo
življenja. Borimo se za njihove pravice. Pomagamo jim razvijati in izkoriščati njihove
zmožnosti.
Za več informacij obiščite spletno stran www.savethechildren.de
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