
 
 
 
 
 
 
 

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní 
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v ČR celkový objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv 
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PROFI CREDIT Czech, a. s. 

Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1  

Infolinka: +420 466 741 490 

E-mail: proficredit@proficredit.cz,www.proficredit.cz 

 

Tisková zpráva 

Zaměstnanci společnosti PROFI CREDIT pomáhali UNICEFu  
 

Pardubice, 6. 6. 2015 - V nákupním centru Atrium palác Pardubice vyrostl stánek UNICEF.  Lidé 

si tu kromě nejrůznějších předmětů UNICEF mohli zakoupit také panenku, kterou vyráběli 

známé osobnosti nebo dobrovolníci této organizace. Za každou zakoupenou panenku bude 

proočkováno jedno dítě. S pomocí zaměstnanců společnosti PROFI CREDIT vybral Český 

výbor UNICEF 15 000 korun.  

 „Jsme velmi rádi, že jsme hlavním partnerem Českého výboru UNICEF. Nechceme této organizaci 

přispívat jen finančními dary, ale i naši zaměstnanci se velmi rádi zapojují do nejrůznějších akcí 

UNICEFu. Touto cestou chceme pomoct dětem, ke kterým nebyl osud příliš přívětivý,“ říká ředitel 

marketingu společnosti PROFI CREDIT Ondřej Lokvenc. 

O panenky, na jejichž výrobě se podíleli herci, zpěváci, ale například i partnerka hlavního akcionáře 

PROFI CREDITu bývalá Miss ČR Terezie Dobrovolná, byl velký zájem. Výtěžek z prodeje panenek 

jde na očkování. Za každou prodanou panenku bude proti šesti smrtelným nemocem proočkováno 

jedno dítě. Každého kupujícího zároveň zástupci UNICEFu informovali o aktuálních celosvětových 

problémech jako je třeba zemětřesení v Nepálu. Lidé si mohli prohlédnout fotografie, které byly 

pořízeny při různých dobročinných misích UNICEF.  

Zaměstnanci úvěrové společnosti PROFI CREDIT pomáhali s prodejem sortimentu UNICEF a 

informovali zájemce o možnostech, jak přispět na programy Dětského fondu OSN. Každý, kdo si 

koupil nějaký z propagačních předmětů UNICEF nebo přispěl do kasičky, dostal perník nebo domácí 

buchtu, kterou upekli dobrovolníci UNICEF.                                
 

Dětský fond OSN UNICEF je hlavní světovou organizací, která se zabývá 

ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich 

všestranného rozvoje. UNICEF pracuje s místními komunitami i vládami ve 

157 zemích světa s jediným cílem: poskytnout těm nejpotřebnějším okamžitou 

humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a 

ochrany dětí.  

Společnost PROFI CREDIT dbá na dodržování zásad společenské 

odpovědnosti. Nezavírá oči 

před tíživými sociálními 

problémy a zaměřuje se 

především na charitativní 

projekty. Nejzranitelnější 

skupinou obyvatelstva jsou 

sociálně znevýhodněné či 

hendikepované děti. A právě 

těm směřuje společnost svoji 

pomoc v rámci CSR programu 

Dětský úsměv s PROFI 

CREDIT. 

 


