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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 
 

Office Depot zahájil spolupráci s UNICEF 
Nákup kancelářských potřeb pomůže dětem třetího světa ke vzdělání 

 
 

Hostivice, 16. 10. 2008 - Společnost Office Depot navázala spolupráci s Dětským fondem OSN -  

UNICEF při dlouhodobé podpoře výstavby vzdělávacích center pro děti v zemích třetího světa. 

Pomoc, do které budou zapojeni také zákazníci a zaměstnanci společnosti Office Depot, 

pomůže dětem z nejchudších zemí světa získat alespoň základní dovednosti a naučí je psát, 

číst i počítat.  

 

 „Naším sortimentem zásobujeme také školy a vzdělávací zařízení. Rozhodli jsme se proto pomáhat i 

v oblastech, v nichž je standardní vybavení škol nedostižným ideálem. Věříme, že s naším přispěním 

pomůžeme ovlivnit gramotnost alespoň části dětí a poskytneme jim šanci na důstojný život,“ vysvětluje 

smysl spolupráce Marcel Schmidt, manažer marketingu společnosti Office Depot.  

 

Finanční pomoc bude směřovat do výstavby komunitních škol například do zemí, jako je Sierra Leone, 

kde byly během nedávného ozbrojeného konfliktu zničeny téměř všechny školy a válka zabránila 

pokračovat ve vzdělání velkému počtu dětí. Projekty nízkonákladových škol přitom aktivně zapojují 

celou komunitu – školy totiž nestaví UNICEF, ale sami vesničané. UNICEF jim poskytuje stavební 

materiál i nářadí a zajišťuje kvalifikaci učitelů či vybavení škol pomůckami a nábytkem. V posledních 

třech letech UNICEF v Sierra Leone postavil několik desítek komunitních škol.  

 

„Kromě finančního daru věnovaného organizaci UNICEF zapojíme do podpory také naše zákazníky a 

zaměstnance. V akčních nabídkách označíme vybrané produkty, jejichž zakoupením zákazník může 

přispět na vzdělávací programy konkrétní částkou. Budeme také nabízet UNICEF dárky k určité výši 

objednávky a formou letáků upozorňovat na projekty nebo přímo na možnost vstoupit do programů 

UNICEF. Pokud jde o zaměstnance, máme v plánu je aktivně zapojit do programu Panenka, ve 

kterém budou sami vyrábět panenky UNICEF v rámci projektu ´Adoptuj panenku a zachráníš dítě´. 

Dále chceme také uspořádat zaměstnaneckou sbírku na konkrétní projekt podporující vzdělání 

v rozvojových zemích,“ dodává Marcel Schmidt.  
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Office Depot Česká republika 
 Společnost Office Depot je největším dodavatelem kancelářských potřeb v České republice.  
 Na český trh vstoupil americký koncern Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti Papirius 

založenou v roce 1993.  
 Office Depot nabízí v ČR více než 5000 položek zahrnujících papír, kancelářské potřeby, 

kancelářský nábytek, kancelářskou techniku, občerstvení,  hygienu a print management (nabídka 
a potisk reklamních předmětů, výroba tiskovin, tiskové služby ). 

 Z největšího skladu kancelářských potřeb ve střední Evropě o rozloze více než 10 000 m2 
obsluhuje Office Depot zákazníky v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.  

 Díky propracovanému logistickému systému garantuje Office Depot jako jediný v oboru dodání 
zboží do druhého pracovního dne po celé ČR s garancí „Zítra, nebo zdarma“, kterou využívají 
zákazníci již od roku 2001. 

 V roce  2003 vznikl ekologický program „Stromy pro život“, kdy společnost za každých 50 
prodaných balíků papíru vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 160 tisíc 
stromů. Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat ekologicky, chovat se ekologicky a 
prodávat ekologicky. 

 Zaměstnává více než 500 pracovníků 
 
Office Depot celosvětově 
 Společnost Office Depot zajišťuje kompletní servis pro kanceláře miliónům zákazníků od lokálních 

firem po velké firmy figurující na seznamu Fortune 500.  
 Společnost Office Depot zajišťuje výrobky a služby prostřednictvím více než 1 600 

maloobchodních prodejen, školených prodejců, komplexních katalogů a elektronického prodeje, 
který dosahuje objemu 4,9 miliardy USD.  

 Roční tržby Office Depot činí přibližně 15,5 miliardy USD a společnost celosvětově zaměstnává 
asi 49 tisíc pracovníků.  

 Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých 
dceřiných firem ve 43 zemích. 

 
Kmenové akcie společnosti Office Depot  jsou kótovány na Newyorské burze CP v Nestorku pod 
symbolem ODP a jsou součástí indexu S&P 500.  
Další informace o Office Depot Europe najdete na http://mediarelations.officedepot.com (Gerard van 
der Zanden, +31 77 3238861, gsm: +31 6 11318815, Gerard.Zanden@officedepot.com) 
 
 
Kontakt pro další informace: 
 
Radmila Špillerová 
Mediální zástupce Office Depot 
Bison & Rose Public Relations 

tel.: +420 233 014 055 
gsm: + 420 777 202 958 
radmila.spillerova@bisonrose.cz 

  

 


