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Bratislava, 15. června 2021 

 

Dedoles podporuje LGBT+ komunitu  

Za každý duhový komentář daruje 1 euro  

 

Dedoles dlouhodobě podporuje diverzitu a inkluzi ve společnosti, což je součástí její firemních 

hodnot. Během měsíce června, který je celosvětově známý také jako PRIDE měsíc, společnost 

otevřeně projevila sympatie LGBT+ komunitě, která na Slovensku stále čelí diskriminaci či nenávisti, 

o čemž svědčí i průzkum Agentury EU pro základní práva z minulého roku. Dedoles za Pride kampaň 

čelil spolu s LGBT+ komunitou nenávistným útokům. Proto se společnost za každý duhový komentář, 

ať už pozitivní, nebo negativní, který se objeví pod Pride příspěvkem na Facebooku či Instagramu 

Dedoles, rozhodla darovat 1 euro Fondu pro podporu LGBT+ komunity v Nadaci Pontis. Chce tak 

proměnit „hejt“ na lásku, vzájemné pochopení a pomoc.  

Duhová kolekce  

Dedoles je zastáncem toho, že se není třeba bát ukázat světu své skutečné a pravé já. Společně s lidmi 

slaví PRIDE 2021. Proto její designéři vytvořili duhovou kolekci plnou barev a veselosti. Svět přece není 

černobílé místo, ale je plný pestrosti, individuality a radosti. Chce spolu s lidmi bourat předsudky v 

módě i ve společnosti. Dedoles chtěl vytvořením Duhové kolekce ukázat, že láska ani móda nezná 

hranice.  Nenávistné komentáře se rozhodla změnit na pomoc.   

„Kolekcí Pride podporujeme téma diverzity a inkluze v naší společnosti, které je součástí našich 

firemních hodnot. Postoj společnosti Dedoles k této otázce jsme jasně vyjádřili prostřednictvím naší 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3371
https://www.dedoles.sk/duhova-kolekcia-dedoles
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komunikace. Rešpektujeme názor každého, ale zároveň cítíme odpovědnost 

vůči všem menšinám, které zde žijí.  Je nám líto, kolik nenávisti toto téma v 

dnešní době vyvolalo. Proto jsme se rozhodli věnovat 1 euro za každý 

komentář pod našimi příspěvky o Pride na Facebooku/Instagramu Fondu na 

podporu LGBT+ komunity Nadace Pontis. Proměňme nenávist v lásku, 

protože není třeba odsuzovat jen proto, že je někdo jiný než já. Koneckonců 

– svět není jen černobílý, co říkáte?“  

 

 

Víc informací vám poskytnou: 

Barbora Rusňáková, Senior PR specialista 

e-mail: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jana Galera Matúšová, PR manager 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 

 

https://www.dedoles.sk/ 

https://www.instagram.com/dedoles/ 

https://www.facebook.com/Dedoles 

mailto:barbora.rusnakova@dedoles.sk
mailto:jana.matusova@dedoles.sk
https://www.dedoles.sk/
https://www.instagram.com/dedoles/
https://www.facebook.com/Dedoles

