Za letošnji božič bodo pri Save the Children in pri C&A stopili skupaj,
da bi polepšali svet za matere in otroke




V prihajajočih prazničnih tednih bodo pri C&A zbirali sredstva s prodajo setov
prazničnih kartic za organizacijo Save the Children. Donacije so namenjene
materam begunkam in njihovim otrokom.
Od prve kampanje za Save the Children, ki je potekala v maju, so C&A stranke
donirale več kot 200.000€.

November 27, 2015 – V prihajajočih prazničnih tednih bodo pri C&A ponovno spodbujali svoje
stranke k podpori materam in otrokom, ki jih je prizadela humanitarna kriza. Od konca
novembra in skozi celotno praznično sezono, bodo v vseh poslovalnicah C&A po Evropi in v
online shop-ih prodajali lične sete prazničnih kartic, cena le teh pa bo 50 centov. Z vsakim
prodanim setom bo C&A Foundation doniral 50 centov organizaciji Save the Children. Z
zbranim denarjem bodo pomagali begunskim družinam zagotoviti osnovna sredstva za
preživetje – hrano, higienske pripomočke, pa tudi pravno svetovanje in pomoč.
“Med vsem tem pred-božičnim navdušenjem bi se radi spomnili tudi na tiste, ki nujno
potrebujejo našo pomoč” pravi Jeffrey Hogue, vodja za trajnost C&A Global in član odbora v
C&A Foundation. “C&A stranke so bile izredno radodarne, za kar smo zelo hvaležni, vendar
begunska kriza še zdaleč ni končana. Z nastopom zime je dodatna pomoč še bolj nujna. Upamo,
da se nam bodo naše stranke pridružile pri podpori beguncev in njihovih družin, s tem da bodo
sodelovale v naši božični kampanji s Save the Children.«
»V izrednih in kriznih razmerah najbolj trpijo matere in otroci,« dodaja Jasmine Whitbread,
direktorica Save the Children International. »Veseli smo, da smo pri našem delu z materami in
otroki našli tako predane partnerje, kot sta C&A in C&A Foundation. Skupaj lahko svet
naredimo lepši.«
Zadnja pobuda je del 3-letnega, multi-milijonskega sodelovanja C&A in C&A Foundation s Save
the Children. Cilj je podpreti begunce kot del kampanje “Mothers make the difference,” katera
stremi k pomoči materam in njihovim otrokom, na katere vpliva humanitarna kriza. Od prve
kampanje za materinski dan, meseca maja letos, so C&A stranke po celi Evropi pomagale
podjetju zbrati več kot 200.000 € za Save the Children.
V naslednjih letih bodo C&A in C&A Foundation še naprej sodelovali skupaj s Save the Children
na podlagi njihovega mednarodnega partnerstva. Del donacij bodo podarili tudi “Disaster Risk
Reduction Innovation Fund", ki spodbuja inovativno zmanjševanje tveganja in odpornost v
urbanih okoljih, kot so Bangladeš, Indija, Kitajska, Mehika in Brazilija. Preostali znesek bo šel v
“Mothers in Crisis Fund,” kjer si prizadevajo zagotoviti takojšnjo pomoč ženskam in otrokom v
stiski. Pomoč beguncem ima osrednjo vlogo. Na primer zagotovljeni varni prostori v begunskih
kampih v Italiji in Srbiji, kjer si lahko matere in otroci psihično in fizično oddahnejo od
travmatičnih dogodkov, ki so jih doživeli. Vsa sredstva, ki jih bodo zbrali C&A kupci, bodo
namenili beguncem, kot del tega sklada.
Za več informacij o C&A in C&A Foundation partnerstvu s Save the Children kliknite
www.canda.com/save_the_children ali www.savethechildren.net.

O C&A
Z več kot 2.000 poslovalnicami v 24 evropskih državah in približno 60.000 zaposlenimi, je C&A
Europe eden vodilnih modnih prodajalcev v Evropi. C&A Europe vsak dan pozdravi milijone
obiskovalcev in jim nudi kvalitetno modo po dostopnih cenah, za vso družino.
Za več informacij obiščite: www.canda.com

O C&A Fundation
C&A Fundation je zasebna ustanova, ki je povezana z globalnim prodajalcem oblačil C&A.
Skupaj z našimi partnerji si prizadevamo za bolj trajnostno modno industrijo. Vsem državam,
ki se jih dotaknemo, pomagamo graditi močne in vzdržljive skupnosti.
Za več informacij obiščite: www.candafoundation.org
O Save the Children
Save the Children je največja neodvisna organizacija, ki se bori za otrokove pravice v več kot
120 državah. Že od leta 1919 zagotavljajo medicinsko pomoč, hrano, izobrazbo in varujejo
otroke, ne glede na njihovo preteklost, spol ali vero. Save the Children je politično, ideološko,
gospodarsko in versko neodvisna organizacija. Na ta način lahko trajno izboljšajo življenjske
razmere otrok ter zagotovijo učinkovito in uspešno pomoč v vojnah in na konfliktnih
območjih.
Za več informacij obiščite: www.savethechildren.net
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