TISKOVÁ ZPRÁVA

Charitativní projekt HVĚZDY POMÁHAJÍ

Anna Geislerová pro Nadaci na ochranu zvířat
Praha, 23. října 2015
Obuvnická značka TOMS
se spojila
s časopisem ELLE, aby přenesla filantropii
značky do českého kontextu.
Pro charitativní projekt s trefným názvem
„HVĚZDY POMÁHAJÍ“ byly osloveny čtyři
české módní ikony a známé podporovatelky
neziskových projektů, pro něž byly vybrány
čtyři speciální modely bot značky TOMS. Každý
model reprezentuje jednu ambasadorku
a každá si vybrala jednu českou neziskovou
organizaci, kterou se rozhodla prostřednictvím
projektu podpořit.
Aňa Geislerová si k podpoře v rámci tohoto
unikátního charitativního projektu vybrala
Nadaci na ochranu zvířat.
Z prodeje každého limitovaného modelu bot značky TOMS putovalo 33 % na konto
vybraných neziskových organizací.
Anna Geislerová, ambasadorka projektu a Maya Volavá, jednatelka společnosti Buzz s.r.o.,
provozující internetový obchod urbanlux.cz, předaly Nadaci na ochranu zvířat šek
v hodnotě 60.840,-Kč. Slavnostní předání šeku proběhlo v sídle nadace za účasti Evy
Hodek, ředitelky a dalších členek nadačního týmu. Fotografie z předávání šeku pořídila ©
Lýdie Kárníková.
Děkujeme tímto paní Aně Geislerové, která si k podpoře v rámci charitativního projektu
„HVĚZDY POMÁHAJÍ“ vybrala právě naši Nadaci na ochranu zvířat, značce TOMS,
časopisu ELLE a společnosti Buzz s.r.o.
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Značka TOMS je průkopníkem v oblasti sociální odpovědnosti firem. V rámci obchodního modelu One for
One daruje za každý prodaný pár bot druhý pár dítěti, které boty potřebuje.
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení
v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat /Animal Rights/ a zasazuje se o jejich pohodu /Animal Welfare/.
Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení
a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Více
informací o nadaci: www.ochranazvirat.cz.
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