TISKOVÁ ZPRÁVA
ZEPTER INTERNATIONAL POMÁHÁ
Praha, 31. října 2012 – Společnost Zepter International pomáhá svými výrobky v rámci
mise zdraví a krásy zlepšovat život nejen milionům lidí po celém světě, ale není jí
lhostejná ani kvalita života dětí, které se ocitly ve složité rodinné situaci a bez domova,
dětí, které trpí vážnými zdravotními komplikacemi, nebo seniorů. Proto v roce 2012
věnovala celkem na pomoc těmto dětem a seniorům již 191 800 Kč v hotovosti a
637 023 Kč formou věcných darů v podobě výrobků Zepter International.
Společnost Zepter International již v roce 2006 spojila své síly s Fondem ohrožených
dětí, jehož činnost je zaměřena na sociální a právní ochranu týraných a zneužívaných dětí a
na podporu náhradní rodinné péče v těch případech, kde není možné „uzdravení“ vlastní
rodiny. Jedním z projektů Fondu ohrožených dětí je Klokánek –
rodinná alternativa ústavní péče. Jeho cílem je změnit dosavadní
nevyhovující systémy ústavní výchovy a nahradit je přechodnou
rodinnou péčí po dobu, než se dítě může po vyřešení nebo
zlepšení své situace vrátit domů nebo než je pro něj nalezena
trvalá náhradní rodina (osvojení, pěstounská péče). Dosavadní
praxe u nás je taková, že děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí
nebo nejsou schopni starat, končí nejčastěji v ústavu. Ročně je to
více než čtyři tisíce dětí. Společnost Zepter sdílí myšlenku Fondu
ohrožených dětí, jejímž principem je hlavně pomáhat dětem najít
pěstounskou rodinu, kde by mohly vyrůstat. Fond ohrožených
dětí proto podporuje nejen finančně, částkou 120 000 Kč ročně, ale zároveň pomáhá
vybavit Klokánky i svými produkty. Naposledy společnost Zepter International věnovala
kuchyňské doplňky Klokánku v Dolním Benešově a 6 pánví Klokánku v Jindřichově Hradci.
Společnost Zepter International ČR pomáhá rodinám s dětmi v pěstounské péči také
prostřednictvím občanského sdružení Rozum a Cit. Věnovala třem rodinám poskytujícím
náhradní rodinnou péči opuštěným dětem balíček obsahující kuchyňské doplňky. V roce
2012 pomohla i dalším dvěma dětským zařízením. Domovu
Raspenava, který zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a
mládeže s mentálním a kombinovaným postižených ve věku od
3 do 26 let, výjimečně i déle, v rozsahu jejich schopností, a
Diagnostickému ústavu a Středisku výchovné péče v Praze,
instituci zaměřené na diagnostiku, terapii, výchovu, vzdělávání
a preventivní péči ve formě rezidenční (pobytové), ambulantní a
poradenské. Obě dvě zařízení obdržela darem systém světelné
terapie Bioptron – biolampu Bioptron Pro 1 – certifikovaný
medicínský přístroj vhodný pro léčbu kožních chorob, infekcí horních cest dýchacích
(nachlazení, infekce čelních dutin, angíny), onemocnění svalů, kloubů a kostí, neurologická
onemocnění, říznutí, odřeniny, burzitida nebo opruzeniny u novorozenců a dalších problémů.

Přístroj Bioptron Pro 1 obdržely od společnosti Zepter International v letošním roce také dvě
nemocnice. Rokycanská nemocnice a Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
fakultní nemocnice v Hradci Králové, které ho společnost
Zepter International věnovala se spolupráci s nadací Kolečko.
Nadaci Kolečko Zepter International podpořil také ještě v rámci
benefičního večera v Divadle Palace, kdy zakoupil vstupenky
v celkové hodnotě 71 800 Kč na představení Africká královna.
Divadelní benefice poskytla okamžitou podporu Centru dětské
traumatologie v Praze-Krči na výstavbu rehabilitačního centra,
operačním sálům fakultní nemocnice v Brně na
mikrochirurgické instrumentárium a Oddělení dětské chirurgie a traumatologie fakultní
nemocnice v Hradci Králové na dva speciální zobrazovací monitory. V rámci projektu
Krása pomáhá dětem věnovala také společnost Zepter International dětskou kosmetiku
v hodnotě 44 500 Kč novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem.

Ne jen naši nejmenší však potřebují pomoc. Zlepšit kvalitu života
seniorů pomohla společnost Zepter International také obyvatelům
léčebny pro dlouhodobě nemocné v Letovicích. Světelná terapie –
lampa Bioptron Pro 1 – se tak spolupodílí na léčbě pacientů
s chronickými nemocemi a pomáhá od bolesti pacientům, kteří již
nejsou schopni samostatného pohybu v domácím prostředí a ani
v zařízeních sociální péče.

V letošním roce však společnost Zepter International s pomocí potřebným ještě neskončila.
V prosinci se stejně jako v loňském roce bude účastnit projektu Magická noc – Srdce pro
děti, který pořádá občanské sdružení Život dětem. V rámci projektu věnuje vybraným
zařízením a dětem 2× přístroj Bioptron Pro 1 a 2× čističku vzduchu Therapy Air iOn.
V roce 2013 společnost Zepter International hodlá pomáhat těm, kteří pomoc potřebují
přinejmenším stejnou měrou jako v roce 2012, ne-li ve větším rozsahu, protože jejím heslem
je: „Pomáháme lidem žít déle, zdravěji a úspěšněji“.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro
zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také v
síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých poboček prodává
výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou
vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem
bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky,
systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy s
podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz.
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