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Małe zmiany mogą 
mieć duży wpływ 

W 2012 roku IKEA rozpoczęła współpracę  
z przedsiębiorstwami społecznymi – firmami, 
które tworzą nowe miejsca pracy i wspierają 
tych, którzy najbardziej tego potrzebują. 
Nowa kolekcja VÅRDANDE, stworzona 
wspólnie z pięcioma dostawcami z całej 
Azji, po raz pierwszy nadaje tej inicjatywie 
międzynarodowego charakteru. To kolekcja,  
która nie tylko powstała w Azji, ale została  
też zainspirowana tamtejszymi tradycjami. 
Przeznaczona do codziennych rytuałów 
pielęgnacyjnych – dla tych, którzy szukają 
chwili na medytację czy po prostu 
wytchnienia i refleksji.
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Projektantki VÅRDANDE, Akanksha Deo i Sarah Fager, 
rozpoczęły prace nad kolekcją wiosną 2020 roku  
i wkrótce miały się przekonać, że samo projektowanie 
będzie odzwierciedlać ducha tej kolekcji, jakim jest 
zwolnienie tempa życia. Wskutek lockdownu  
Akanksha i Sarah musiały pracować w swoich domach. 
Normalny rytm dnia przestał obowiązywać i powstała 
zupełnie nowa przestrzeń.

Oczywiście dom okazał się idealnym środowiskiem  
do testowania i ulepszania projektowanych 
produktów. Musiały też opracować nowe, cyfrowe 
rozwiązania do pracy z naszymi przedsiębiorcami 
społecznymi, z których wielu również było objętych 
lockdownem. Chodziło o to, by mimo wszystko 
skutecznie wykorzystać w kolekcji różnorodne 
umiejętności rzemieślników.

PH184105.jPg

„Wszystko 
zaprojektowane 
w domu”

„Chodzi o tworzenie 
warunków, które sprzyjają 
dobremu samopoczuciu. 
W ramach współpracy 
z fantastycznymi 
rzemieślnikami, chcieliśmy 
stworzyć drobne, przyjemne 
w dotyku przedmioty, 
którymi można cieszyć się 
przez lata i które pomagają 
wypracować własne rytuały. 

Sarah Fager

„Kolekcja skupia się na 
pięknie, które towarzyszy 
rytuałom relaksacyjnym, 
na docenianiu małych 
przyjemności w życiu 
i okazywaniu im 
należytego szacunku”. 

Akanksha Deo

PH184105.jPg
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Nowa kolekcja VÅRDANDE powstała we współpracy  
z pięcioma przedsiębiorstwami społecznymi  
z krajów takich jak Indie czy Wietnam. Nasi partnerzy 
dążą do poprawy warunków życia osób z grup 
zmarginalizowanych, zapewniając im długoterminowe 
zatrudnienie, a jednocześnie wykorzystują naturalne, 
zrównoważone materiały.

Dowiedz się więcej o przedsiębiorstwach 
społecznych na stronie 31.

Współpraca 
wspierająca 
zmiany w Azji

PH184580.jPg

PH184585.jPg

PH184591.jPg

PH184582.jPg

PH184586.jPg
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Powoli  
otwórz oczy
Szczęście nie przychodzi nagle z dnia na dzień.   
Zaczyna się od małych rzeczy i ledwo zauważalnych  
zmian. Zmień coś na ścianie w sypialni. Rano zrób jedną 
rzecz inaczej. Zrób coś, co od dawna chodzi ci po głowie. 
Jeden krok pociągnie za sobą kolejny. 

„Nieustannie się za czymś uganiamy. To kolekcja,  
która zachęca do tego, by się zatrzymać, wyciszyć, 
zbudować relację z samym lub samą sobą, a także  
docenić w życiu to, co proste i niepozorne”.

Akanksha Deo, projektantka

Nowość VÅRDANDE wisząca dekoracja 39,99 505.290.70   
Nowość VÅRDANDE osłonka na doniczkę 29,99 Ø12, W12 cm 105.273.13   
Nowość VÅRDANDE osłonka na doniczkę 79,99 Ø26, W24 cm 705.207.85  

PH184068.jPg
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„Ważne, aby osłonka doniczki wyglądała 
pięknie, nawet gdy jest pusta. Musi być 
jednak wykonana z naturalnego materiału 
i koloru, tak aby nie rywalizowała z samą 
rośliną”.

Sarah Fager, projektantka

Nowość VÅRDANDE osłonka na doniczkę  
79,99 Ø26, W24 cm 705.207.85   

PH184077.jPg

Nowość VÅRDANDE osłonka na doniczkę 29,99 Ø12, W12 cm 105.273.13  PH184104.jPg
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„Zobaczyłam takie łupiny makówki, kiedy 
pracowałam z Ramesh Flowers, współpracującym  
z nami przedsiębiorstwem społecznym na południu 
Indii.  Zapytałam, czy można z nich zrobić dzwoneczki 
wietrzne. Wprowadzają do kolekcji odrobinę dźwięku”. 

Akanksha Deo, projektantka

PH184103.jPg Nowość VÅRDANDE wisząca dekoracja 39,99 505.290.70 

PH184075.jPg
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Nowość VÅRDANDE plakat 29,99 S40�W55 cm 105.273.65  PH184071.jPg

Stwórz przestrzeń 
dla siebie
Przedmioty, które nadają przestrzeni znaczenie, mogą być  
małe, delikatne i subtelne. Liczy się ich osobisty charakter,  
który współgra z lokatorami, jak na przykład ręcznie czerpany 
papier morwowy, użyty w każdym, niepowtarzalnym plakacie  
w tej kolekcji. 

„Wyjątkowa faktura i nierówne krawędzie czerpanego papieru 
morwowego sprawiają, że aż chce się go dotknąć. Każdy plakat 
jest niepowtarzalny. Czasem to właśnie w niedoskonałościach 
kryje się perfekcja. Ten plakat jest tego dowodem”.

Akanksha Deo, projektantka
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„Kosz z juty idealnie nadaje się  
do przenoszenia różnych rzeczy,  
gdy chcesz zorganizować sobie w domu 
kącik do rytuałów pielęgnacyjnych”.
Sarah Fager, projektantka

Nowość VÅRDANDE kosz z uchwytami 39,99 Ø20, W12 cm 505.207.91 PH184072.jPg
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„Kolekcja podkreśla 
naturalność różnych 
materiałów. Miska i wazon 
z ceramiki mają żłobione 
detale, które pozwalają 
poczuć fakturę naturalnej 
gliny. Do wazonu możemy 
włożyć pojedynczy kwiat,  
a do miski biżuterię. 
Można też wykorzystać oba 
naczynia do przygotowania 
naturalnych kosmetyków”.  

Sarah Fager, projektantka

Doi Tung to przedsiębiorstwo społeczne w północnej Tajlandii,  
które współpracuje z rzemieślnikami tworzącymi prostą ceramikę,  
co zapewnia im niezbędne środki do życia. Działa także na rzecz 
odbudowy środowiska w tym regionie.

Nowość VÅRDANDE miska 19,99 Ø10, W3 cm 805.273.62  PH184073.jPg

PH184074.jPg Nowość VÅRDANDE dekoracje, 2 szt. 39,99 005.273.42

Wielka moc  
małych rzeczy
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Nowość VÅRDANDE torba 59,99 S40�G12, W40 cm 905.207.94   
Nowość VÅRDANDE mata do jogi 119,- 505.205.74  
Nowość VÅRDANDE pled 159,- S130�D170 cm 705.207.71   
Nowość VÅRDANDE kosz z uchwytami 39,99 S18�D33, W18 cm 505.207.91

PH184088.jPg

Stąpaj mocno 
po ziemi
Kontakt z naturą nie musi od razu oznaczać wyprawy  
w dzikie ostępy. Wystarczy postawić nogi na świeżej 
trawie, żeby poczuć jej bliskość. To prosta rzecz,  
która nie wymaga wielkich przestrzeni. To chwila  
tylko dla ciebie i otaczającej cię natury.

„Produkty zostały zaprojektowane z myślą o odnowieniu 
więzi z ziemią, odbieraniu rzeczywistości wszystkimi 
zmysłami, a także trosce o umysł i ciało”.

Akanksha Deo, projektantka
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Nowość VÅRDANDE kosz z uchwytami 49,99 S18�D33, W18 cm 905.290.73   
Nowość VÅRDANDE mata do jogi 119,- 505.205.74  
Nowość VÅRDANDE pled 159,- S130�W170 cm 705.207.71

PH184089.jPg

Trochę czasu 
i przestrzeni
Kolekcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie.  
Każdy produkt jest lekki i łatwo go zabrać ze sobą  
w dowolne miejsce. Torby i kosze z uchwytami, 
funkcjonalne sposoby na przechowywanie,  
a także tekstylia tworzą lekkie i miękkie rozwiązania  
w sam raz na piknik. 
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Nowość VÅRDANDE kosz z uchwytami 49,99 S18�D33, W18 cm 905.290.73   PH184099.jPg

Juta to naturalny, zrównoważony, lokalnie pozyskiwany materiał 
wykorzystywany przez współpracujące z nami przedsiębiorstwo 
społeczne Classical Handmade Products w Bangladeszu,  
które oferuje pracę kobietom z pobliskich wiosek, zapewniając 
też w pobliżu opiekę dla ich dzieci.

Kosz z uchwytami, wykonany 
w 100% z naturalnej juty,  
ma wewnątrz dwie przegrody, 
które tworzą trzy osobne 
przestrzenie – idealne,  
żeby zapakować wszystko  
na udany piknik. 

PH184574.jPg
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Troska nie tylko 
o siebie
Wchodząca w skład tej kolekcji płócienna torba wykonana 
w 100% z bawełny, z funkcjonalnymi rozwiązaniami  
do przechowywania kluczy, kart, a nawet maty do jogi, 
została wyprodukowana przez naszego wietnamskiego 
partnera społecznego, Saitex. To przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami, 
zapewniając tym osobom długoterminowe zatrudnienie, 
przekładające się na poprawę warunków ich życia  
i większe poczucie własnej wartości. 

„Niewielu może powiedzieć, że właściwe postępowanie  
– w ujęciu społecznym i środowiskowym – przynosi 
rzeczywiście zyski”.

Sanjeev Bahl, założyciel Saitex

Nowość VÅRDANDE torba 59,99 S40�G12, W40 cm 905.207.94   
Nowość VÅRDANDE mata do jogi 119,- 505.205.74  

PH184092.jPg
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Nowość VÅRDANDE mata do jogi 119,- 505.205.74    
Nowość VÅRDANDE kosz do przechowywania 119,- Ø40, W60 cm 105.288.50  

PH184107.jPg

Skup się  
na oddechu
Rytuały dbania o siebie – a wiele z nich ma korzenie  
w tradycjach azjatyckich – odgrywają coraz większą  
rolę jako sposoby na obniżenie stresu i niepokoju, 
które wiążą się z naszym zawrotnym tempem życia. 
Zamiast odizolować cię od miejsca, w którym jesteś, 
rytuały te osadzają cię właśnie w przestrzeni, w której się 
znajdujesz, pozwalając naprawdę poczuć ją wszystkimi 
zmysłami. 

„To kolekcja dla tych, którzy chcą zwolnić. Poćwiczyć 
jogę i zadbać o siebie. Dla tych, którzy cenią sobie dobre 
samopoczucie”.

Sarah Fager, projektantka 
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Nowość VÅRDANDE wiszący organizer na akcesoria 49,99  
S49�D76 cm 405.207.77  

PH184109.jPg

PH184121.jPg Nowość VÅRDANDE kosz do przechowywania 119,- Ø40, W60 cm 105.288.50

Czysty dom, czysty umysł

„Ten kosz zaprojektowano 
z myślą o prostym 
przechowywaniu  
i tworzeniu spokojnej 
przestrzeni. Jest wykonany 
w 100% z naturalnej juty 
przez rzemieślników 
z przedsiębiorstwa 
społecznego  
w Bangladeszu”. 
Sarah Fager, projektantka

Rozwiązania do przechowywania mogą być funkcjonalne, a zarazem proste.  
W rozwiązaniach takich jak wiszący organizer wykonany w 100% z bawełny  
czy wielki, mocny kosz z juty nie kryją się żadne magiczne sztuczki czy gadżety.  
One po prostu działają. To wcale nie musi być skomplikowane. 
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Nowość VÅRDANDE mata do jogi 119,- 505.205.74   PH184106.jPg

Spun jest przedsiębiorstwem społecznym działającym na rzecz  
wzmacniania pozycji kobiet w Indiach. Powstają tam niepowtarzalne 
tekstylia tkane na krosnach ręcznych, które mają urok rękodzieła,  
a jednocześnie wspierają kobiety w zakresie zatrudnienia, edukacji, 
opieki zdrowotnej i szans dla ich rodzin.

„Codziennie rano mój tata 
uprawia jogę, więc kiedy 
dojechały próbki mat, 
poprosiłam go, aby je 
przetestował. Każda mata 
jest ręcznie tkana przez 
rzemieślników u naszego 
partnera Spun”.

Akanksha Deo, projektantka

PH184585.jPg
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Nowość VÅRDANDE świecznik 19,99 Ø7, W3 cm 405.273.59  PH184120.jPg

PH184108.jPg Nowość VÅRDANDE świecznik 19,99 Ø7, W3 cm 405.273.59   
Nowość VÅRDANDE miska 19,99 Ø10, W3 cm 805.273.62

Nastrój się odpowiednio
Zapachy odgrywają w naszym życiu ogromną rolę i wpływają na nasze 
emocje. Woń potpourri czy świec jest w stanie całkowicie odmienić 
domową atmosferę. 



Kolekcja VÅRDANDE / Sierpień 2022 / 19

Współpracujące z nami przedsiębiorstwo społeczne 
Ramesh Flowers, które zatrudnia kobiety z najbiedniejszych 
społeczności z pobliskich wiosek, zainwestowało w środki 
ochrony środowiska takie jak system odzyskiwania wody 
deszczowej o pojemności 1,2 miliona litrów.

PH184590.jPg

PH184078.jPg Nowość VÅRDANDE koszyk z potpourri 19,99 Ø14, W7 cm 105.288.31

Aromatyczne suszone rośliny 
z potpourri w tej kolekcji 
to organiczne odpady 
upraw rolniczych w Indiach, 
wykorzystane ponownie 
przez współpracujące z nami 
przedsiębiorstwo społeczne 
Ramesh Flowers.
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Włącz pauzę 
„Prawie każdy w Indiach ma takie cienkie kołdry.  
Mogą mieć bardzo proste wzornictwo. Ta ma pojedyncze, 
powtarzające się czerwone linie wyhaftowane na naturalnym 
bawełnianym materiale. Chodziło mi o domowy charakter  
pledu, który chciałoby się zachować na długie lata...”

Akanksha Deo, projektantka

Nowość VÅRDANDE pled 159,- S130�D170 cm 705.207.71  PH184123.jPg
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Nowość VÅRDANDE ręcznik kąpielowy 49,99 S70�D140 cm 405.032.21  
Nowość VÅRDANDE kimono 79,99 Obwód klatki piersiowej 132 cm. 
Długość całkowita 118 cm. 805.205.77

PH184093.jPg

A teraz po 
prostu odpuść
Proste ceremonie mogą wszystko odmienić. Na koniec 
długiego dnia posprzątaj wszystkie gumowe kaczuszki  
i rzeczy do prania. A zanim odkręcisz kran, zatrzymaj się 
na chwilę. Co jeszcze mogłoby sprawić, że ten czas będzie 
naprawdę wyjątkowy? Takimi chwilami należy się delektować. 
A i tak się przecież porządnie umyjesz.

„Przy tworzeniu tej kolekcji towarzyszyła nam świadomość 
piękna, które jest obecne w rytuałach relaksacyjnych, 
doceniania małych przyjemności w życiu i oddawania  
im należytego szacunku”.

Akanksha Deo, projektantka
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PH184100.jPg Nowość VÅRDANDE ręcznik kąpielowy 49,99 S70�D140 cm 405.032.21

Nowość VÅRDANDE ręcznik do rąk 9,99 S30�D30 cm 705.213.89  PH184101.jPg

Czas odpłynąć na chwilę

Delikatna, ręcznie haftowana 
linia po obu stronach ręcznika 
nadaje naturalnym tekstyliom 
osobistego charakteru.

Wprowadź do swojej łazienki spokojną atmosferę spa za pomocą 
prostych tekstyliów ze splotem waflowym z jednej strony, a frotte 
z drugiej, które dają poczucie komfortu i zmysłowe zróżnicowanie 
faktur.
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PH184097.jPg

„Bawełniana tkanina szlafroku sprawia 
wrażenie drugiej skóry; miękka, 
pognieciona struktura materiału działa 
kojąco po kąpieli. Rękawy i kieszenie 
zdobią delikatne czerwone nitki”.
 
Akanksha Deo, projektantka

Szlafrok wnosi dodatkowy 
element kąpielowego rytuału. 
Jest lekki, przewiewny  
i wykonany w 100% z bawełny 
przez współpracujące z nami 
przedsiębiorstwo społeczne 
Saitex w Wietnamie.

PH184094.jPg Nowość VÅRDANDE kimono 79,99  
Obwód klatki piersiowej 132 cm.  
Długość całkowita 118 cm. 805.205.77
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PH184095.jPg Nowość VÅRDANDE ręcznik do rąk 9,99 S30�D30 cm 705.213.89

Nowość VÅRDANDE pled 159,- S130�D170 cm 705.207.71PH184122.jPg

Lepsza codzienność

Haft z czerwonej nitki  
na ręczniku i pledzie  
jest ręcznie wyszywany  
przez rzemieślników  
ze współpracującego  
z nami przedsiębiorstwa 
społecznego.

Wykonane w 100% z bawełny ręczniki i pled zostały wyprodukowane 
na potrzeby tej kolekcji przez współpracujące z nami przedsiębiorstwo 
społeczne Spun, które tworzy miejsca pracy dla kobiet z obszarów 
wiejskich w Indiach i wykorzystuje w swoich produktach zrównoważone 
materiały.
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Czas nieco 
zwolnić

„To kolekcja, dzięki której 
stworzysz dla siebie nowe 
rytuały. Tu liczy się czas 
tylko dla siebie, więc 
wszystko jest bardzo 
osobiste. Chodzi o to, 
by zwolnić tempo życia, 
szczególnie wtedy,  
gdy skupiasz się na sobie.  
Produkty z tej kolekcji 
mogą naprawdę pomóc 
w stworzeniu lepszych 
codziennych nawyków”.
 
Sarah Fager, projektantka

PH184114.jPg

Nowość VÅRDANDE wiszący 
organizer na akcesoria 49,99 
405.207.77   
Nowość VÅRDANDE pled  
159,- 705.207.71  
Nowość VÅRDANDE torba 
59,99 905.207.94  
Nowość VÅRDANDE kosz  
z potpourri 19,99 105.288.31  
Nowość VÅRDANDE kosz  
z uchwytami 49,99 
S18×D33, W18 cm 905.290.73  
Nowość VÅRDANDE kosz  
do przechowywania 119,- 
Ø40, W60 cm 105.288.50  
Nowość VÅRDANDE  
osłonka na doniczkę 29,99 
Ø12, W12 cm 105.273.13  
Nowość VÅRDANDE plakat 
29,99 105.273.65  
Nowość VÅRDANDE kimono 
79,99 805.205.77  
Nowość VÅRDANDE wisząca 
dekoracja 39,99 505.290.70  
Nowość VÅRDANDE kosz  
z uchwytami 39,99 
Ø20, W12 cm 505.207.91  



Kolekcja VÅRDANDE / Sierpień 2022 / 26

Zdjęcia Zdjęcia i formaty, które powstały na potrzeby kolekcji 
VÅRDANDE, dostarczające inspiracji i prezentujące produkty 
w naturalnym otoczeniu.

PH184076.jPg PH184072.jPg

PH184088.jPg

PH184068.jPg PH184077.jPg PH184075.jPg PH184071.jPg PH184074.jPg PH184073.jPg

PH184098.jPg PH184099.jPg PH184107.jPg

PH184087.jPg PH184089.jPg PH184092.jPg PH184091.jPg

PH184090.jPg PH184121.jPg PH184109.jPg

3x4

16x9 3x4

3x4 4x54x5 3x2 3x2
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Zdjęcia

PH184097.jPg PH184100.jPg

PH184118.jPg

PH184123.jPg PH184122.jPg

PH184101.jPg PH184095.jPg

PH184094.jPgPH184078.jPg

PH184111.jPg PH184110.jPg PH184119.jPg PH184108.jPg PH184120.jPg

PH184112.jPg PH184093.jPg

3x4

3x4

3x4

3x43x4

3x43x2

3x2 3x2

16x9
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Zdjęcia

PH184105.jPg

PH184113.jPgPH184115.jPg PH184114.jPg

PH184104.jPg PH184106.jPg PH184102.jPg PH184103.jPg

4x5 3x2

3x2

16x9
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PH184179.jPg PH184178.jPg PH184173.jPg PH184180.jPg PH184070.jPg

PH184117.jPg PH184186.jPg PH184177.jPg PH184185.jPg PH184096.jPg

PH184183.jPg PH184184.jPg PH184175.jPg PH184176.jPg PH184174.jPg

Zdjęcia z inspiracjami

PH184182.jPg

PH184116.jPg

PH184181.jPg

1x1
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Nowość VÅRDANDE dekoracje 
39,99/2 szt. Kamionka. 
Barwione szkliwo. Projekt:  
A. Deo/S. Fager. 005.273.42

PE850128.jPg
Nowość VÅRDANDE miska 
19,99 Kamionka. Barwione 
szkliwo. Projekt: A. Deo/ 
S. Fager. Ø10, W3 cm. 
805.273.62

PE850126.jPg
Nowość VÅRDANDE świecznik 
19,99 Kamionka. Barwione 
szkliwo. Projekt: A. Deo/ 
S. Fager. Ø7, W3 cm. 405.273.59

PE850118.jPg
Nowość VÅRDANDE kosz  
z potpourri 19,99 Włókna 
banana i suszone aromatyczne 
części roślin. Projekt: A. Deo/ 
S. Fager. Ø14, W7 cm. 105.288.31

PE850104.jPg
Nowość VÅRDANDE wisząca 
dekoracja 39,99 Suszone części 
roślin. Projekt: A. Deo/S. Fager.  
Ø12, W36 cm. 505.290.70

PE850497.jPg
Nowość VÅRDANDE  plakat 
29,99 Papier czerpany.  
S40�W55 cm. 105.273.65

PE850137.jPg

Nowość VÅRDANDE osłonka 
na doniczkę 29,99 100% juta. 
Projekt: A. Deo/S. Fager.  
Ø12, W12 cm. 105.273.13

PE850132.jPg
Nowość VÅRDANDE osłonka 
na doniczkę 79,99 100% juta. 
Projekt: A. Deo/S. Fager.  
Ø26, W24 cm. 705.207.85

PE850135.jPg
Nowość VÅRDANDE kosz  
do przechowywania 119,- 
100% juta. Projekt: A. Deo/ 
S. Fager. Ø40, W60 cm. 
105.288.50

PE850139.jPg
Nowość VÅRDANDE kosz  
z uchwytami 39,99 100% juta. 
Projekt: A. Deo/S. Fager.  
Ø20, W12 cm. 505.207.91

PE850074.jPg
Nowość VÅRDANDE kosz  
z uchwytami 49,99 100% juta. 
Projekt: A. Deo/S. Fager. 
S18�D33, W18 cm. 905.290.73

PE850099.jPg
Nowość VÅRDANDE torba 
59,99 100% bawełna. Projekt:  
A. Deo/S. Fager. S40�G12,  
W40 cm. 905.207.94

PE850064.jPg

Nowość VÅRDANDE wiszący 
organizer na akcesoria 49,99 
100% bawełna. Projekt:  
A. Deo/S. Fager. S49�D76 cm. 
405.207.77

PE850130.jPg
Nowość VÅRDANDE mata 
do jogi 119,- 100% bawełna. 
Projekt: A. Deo/S. Fager. 
505.205.74

PE850145.jPg
Nowość VÅRDANDE pled 
159,- Tkanina: 100% bawełna. 
Wypełnienie: bawełniana watolina.  
Projekt: A. Deo/S. Fager. 
S130�D170 cm. 705.207.71

PE850141.jPg
Nowość VÅRDANDE ręcznik 
kąpielowy 49,99 100% bawełna. 
Projekt: A. Deo/S. Fager.  
S70�D140 cm. 405.032.21

PE850113.jPg
Nowość VÅRDANDE ręcznik  
do rąk 9,99 100% bawełna. 
Projekt: A. Deo/S. Fager. 
S30�D30 cm. 705.213.89

PE850143.jPg
Nowość VÅRDANDE kimono 79,99 
100% bawełna. Projekt: A. Deo/S. Fager. 
Obwód w klatce piersiowej 132 cm.  
Całkowita długość 118 cm. 805.205.77

PE850187.jPg
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„Moim długoterminowym celem jest 
stworzenie miejsc pracy dla 10 tysięcy 
osób, ze świadomością, że wpłynie  
to pozytywnie na znacznie więcej ludzi”. 

Md. Tauhid Bin Abdus Salam, założyciel

CLASSICAL HANDMADE PRODUCTS

Classical Handmade Products prowadzi 
działalność w wiejskich rejonach Bangladeszu 
i zatrudnia 860 osób, z czego 87% to kobiety 
pracujące w pobliżu swoich rodzinnych 
domów.  Przedsiębiorstwo zapewnia stabilne 
źródło utrzymania i lepsze warunki życia,  
a jednocześnie wykorzystuje naturalne 
włókna, takie jak juta, oraz skrawki  
z przemysłu odzieżowego w ręcznych, 
jak i zautomatyzowanych procesach 
produkcyjnych.

PH184580.jPg

PH184579.jPg

PH184574.jPg

PH184613.jPg
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PH184582.jPg

SAITEX

20% pracowników o różnych 
zdolnościach i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych 
marginalizacją do 2025 r.

Saitex planuje, że do 2025 r. 20% jego 
pracowników będą stanowiły osoby  
z niepełnosprawnościami oraz młodzież  
ze środowisk zagrożonych marginalizacją.   
To społecznie odpowiedzialny producent 
odzieży dżinsowej w Wietnamie, którego 
pracownicy to w 58% kobiety.  
Swoją działalnością pokazuje, że nowoczesna  
firma z zaawansowaną technologią może być 
jednocześnie przedsiębiorstwem społecznym.

„Małe przedsiębiorstwo nie jest  
w stanie zmienić całego świata, 
ale może dorzucić swoją cegiełkę. 
A każda cegiełka się liczy”. 

Sanjeev Bahl, założyciel

PH184581.jPg

PH184573.jPg

PH184582.jPg

PH184575.jPg
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PH184587.jPg

DOI TUNg
Ten projekt rozwojowy obejmujący 29 wiosek 
w północnej Tajlandii pomaga społeczności 
kilku tysięcy rzemieślników, zapewniając im 
źródło dochodów, a jednocześnie odwracając 
proces wieloletniego wylesiania i wspierając 
odbudowę środowiska naturalnego poprzez 
koncentrowanie się na tradycyjnych 
technikach rzemieślniczych takich  
jak ręcznie wykonana ceramika.

490 zatrudnionych rzemieślników

„Doi Tung Development Project wspiera 
lokalne społeczności, zapewniając 
ludziom pracę na miejscu, dzięki czemu 
ci nie muszą opuszczać swoich wiosek 
w poszukiwaniu zatrudnienia w dużych 
miastach”.

Watcharee Eyetao ‘Giang’, rzemieślnik

PH184578.jPg

PH184587.jPg

PH184577.jPg

PH184586.jPg
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SPUN

PH184583.jPg

200 zatrudnionych kobiet
1000 odmienionych ludzkich 
losów

Spun dąży do zapewnienia samowystarczalności  
i niezależności kobietom znajdującym się  
na marginesie rynku pracy.  Zatrudnia 200 kobiet  
w ośmiu ośrodkach położonych na obszarach 
wiejskich w Indiach, zapewniając stabilne miejsca 
pracy, opiekę zdrowotną i wsparcie edukacyjne,  
a jednocześnie wykorzystuje naturalne, 
zrównoważone materiały, by stać się 
przedsiębiorstwem cyrkularnym w pełnym  
tego słowa znaczeniu. 

„Najbardziej motywuje mnie to, 
że mogę być częścią pozytywnej 
zmiany i wspierać kobiety”.

Dipali Goenka, Dyrektor Generalna

PH184576.jPg

PH184585.jPg

PH184584.jPg
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RAMESH FLOWERS
Współpracujące z nami 
przedsiębiorstwo społeczne 
Ramesh Flowers tworzy swoje 
produkty z organicznych 
odpadów rolniczych, inwestując 
jednocześnie w odzyskiwanie 
wody deszczowej, energię 
słoneczną czy ponowne 
wykorzystanie wody.

Zatrudniając ponad 700 osób, z czego 82%  
stanowią kobiety, Ramesh Flowers wspiera  
i edukuje społeczności zamieszkujące wiejskie 
obszary w Indiach poprzez szkolenia z zakresu 
czytania i pisania, usług bankowych czy samoobrony, 
wykorzystując przy tym niezwykłe umiejętności 
rzemieślnicze w produkcji ręcznie wykonanych 
produktów roślinnych.

PH184590.jPgPH184589.jPg

PH184588.jPg

PH184591.jPg
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Filmy o przedsiębiorstwach 
społecznych

Materiały wideo prezentujące działalność pięciu przedsiębiorstw społecznych,  
które współtworzą kolekcję VÅRDANDE, i ukazujące, jak ich modele biznesowe tworzą 
szanse zatrudnienia i edukacji dla społeczności wiejskich i grup zmarginalizowanych.

IKEA HERO 16x9 Subs.mp4 
Długość: 76 sek
Format: 16:9
Pełna wersja

https://www.youtube.com/watch?v=YP02w5tZm2Q
https://www.youtube.com/watch?v=YP02w5tZm2Q
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Zdjęcia przedsiębiorstw społecznych Zdjęcia prezentujące działalność pięciu przedsiębiorstw społecznych, które współtworzą kolekcję 
VÅRDANDE, i ukazujące, jak ich modele biznesowe tworzą szanse zatrudnienia, edukacji i opieki 
zdrowotnej dla społeczności wiejskich i grup zmarginalizowanych.

PH184582.jPg

PH184579.jPg

CLASSICAL HANDMADE PRODUCTS

SAITEX

PH184613.jPg PH184580.jPg PH184574.jPg

PH184581.jPg PH184575.jPg PH184573.jPg

PH184583.jPg

SPUN

PH184584.jPg PH184585.jPg PH184576.jPg



Kolekcja VÅRDANDE / Sierpień 2022 / 38

Zdjęcia przedsiębiorstw społecznych

RAMESH FLOWERS

PH184591.jPg PH184588.jPg PH184589.jPg PH184590.jPg

PH184578.jPg

DOI TUNg

PH184587.jPg PH184586.jPg PH184577.jPg

Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać  
e-mail na adres: poczta@small-studio.pl
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

