DBÁME NA PŘÍRODU - KRŮČEK PO KRŮČKU
Touto zimní sezónou jsme opět udělali krok v před co se
týká ochrany životního prostředí.
Na některých produktech jsme začali používat impregnaci
svrchní látky bez fluorovaných uhlovodíků (FC Free).
Zamezíme tak při praní oděvu vymývání impregnace do
vody a jejímu následnému znečištění, které má pak neblahé
účinky na živočichy potřebující vodu ke svému životu,
včetně nás.
Fluorované uhlovodíky jsou v přírodě těžce rozložitelné,
u savců mají neblahý vliv na rozmnožování, způsobují
hormonální poruchy a jsou podezřívány z karcinogenních
účinků.

V minulých dvou letech jsme finančně podpořili organizaci Children´s Rainforest of Sweden, která pečuje o část deštného
pralesa na Kostarice, v Guatemale, Belize, Equadoru a v Thajsku.

JE TEDY ROZHODNĚ LEPŠÍ SE JEJICH POUŽITÍ VYVAROVAT.

Letos jsme se zaměřili na celosvětový
problém, a sice nedostatek pitné
vody.
Víte, že více jak miliarda lidí trpí
nedostatkem pitné vody a nebo
nemá k vodě vůbec přístup?
Proto jsme 22. března, kdy slavíme
Světový den vody, věnovali
organizaci
WaterAid
finanční
příspěvek, který jí pomůže v její
činnosti a sice pomáhat lidem
v chudých zemích s přístupem
k vodě, její ochraně a péči o ni.
Více na: www.wateraid.org

V květnu tohoto roku jsme se společně s dalšími 31 společnostmi stali členy seskupení STWI – Swedish
Textile Water Initiative. Jedná se o společný projekt, který spojuje švédské textilní, kožařské společnosti
a Mezinárodní institut vody ve Stokholmu.
Společnou snahou je zredukovat negativní dopady výroby materiálů pro šití oděvů na životní prostředí,
obzvláště vodu, a také zlepšit životní a pracovní podmínky obyvatel. Více na www.stwi.se
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