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Tisková zpráva 

PROFI CREDIT se stal hlavním partnerem UNICEF ČR 

Praha 15.12. 2014 -  Společnost PROFI CREDIT podporuje stále více charitativních 

projektů a dobročinných organizací. Letos se stala hlavním partnerem Dětského fondu 

OSN UNICEF. Ten je nejvýznamnější světovou organizací, pracuje ve 157 zemích světa 

a zabývá se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich 

všestranného rozvoje. PROFI CREDIT předal UNICEFu šek v hodnotě sto tisíc korun. 

„Vzhledem k tomu, že PROFI CREDIT působí v pěti zemích, rozhodli jsme se podporovat 

organizaci s celosvětovým dosahem. UNICEF je pro nás zárukou té nejlepší pomoci, která 

směřuje k těm nejpotřebnějším, tedy k dětem,“ říká ke spolupráci mezinárodní marketingový 

ředitel PROFI CREDIT Ondřej Lokvenc. Podpora UNICEF je součástí nové globální CSR 

strategie PROFI CREDIT, jejímž ústředním bodem je podpora dětí. 

Sto tisíc korun jde na konto humanitární sbírky pro země zasažené virem Ebola. PROFI 

CREDIT se účastnil také benefiční aukce panenek na podporu očkovacích programů. 

Panenku do aukce vyrobila partnerka hlavního akcionáře společnosti PROFI CREDIT a Miss 

ČR 1997 Terezie Dobrovolná. Výtěžek aukce panenek byl téměř 3 miliony korun a zachrání 

život bezmála 5 000 dětí, které budou moci být proočkovány proti 6 smrtelným dětským 

nemocem. 

Spolupráci se společností PROFI CREDIT uvítala i 

ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba: „Jsme velmi 

rádi, že se PROFI CREDIT rozhodl podpořit UNICEF 

a stal se naším hlavním partnerem. Věřím, že naše 

spolupráce pomůže zkvalitnit nebo zachránit život 

mnoha dětem po celém světě.“ 

Podle mezinárodního průzkumu, který pro PROFI 

CREDIT realizovala výzkumná agentura Ipsos je 

právě pomoc dětem nejčastějším důvodem, proč lidé 

přispívají na charitu. Uvedlo to 70 % Čechů, více než 

tři čtvrtiny Slováků a Bulharů a dvě třetiny Poláků.  
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