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Соціальна відповідальність
ЗМІНЮВАТИ ЖИТТЯ ЖІНОК І ДІТЕЙ НА КРАЩЕ ПО ВСЬОМУ СВІТУ – 

ЦЕ ПРЕКРАСНО!

РОЖЕВИЙ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ
Засновниця Компанії Мері Кей Еш була відома широкому загалу як прогресивний бізнес-лідер з благородним серцем. 
Вона створила свою Компанію, ґрунтуючись на філософії допомоги людям, як собі самій, і наголошувала на 
важливості такої віддачі. Це частина спадщини нашої Компанії, і ми раді продовжувати ідеї Мері Кей Еш.

ПОЛІПШУЄМО ЖИТТЯ ЖІНОК І ДІТЕЙ
Завдяки глобальній програмі «РОЖЕВИЙ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ», компанія «Мері Кей» жертвує мільйони доларів 
організаціям, що допомагають змінити життя жінок і дітей в усьому світі.

НАДИХАЄМО НА ДОПОМОГУ МАЙБУТНІМ ПОКОЛІННЯМ
Починаючи з 1963 року, шлях однієї жінки, Мері Кей Еш, надихає незліченну кількість жінок по всьому світу. Від США і 
Європи до Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також в кожному куточку по всьому світу, 
«Мері Кей» вшановує жінок, допомагаючи їм там, де вони живуть і працюють. Незалежні Консультанти з краси, їхні 
клієнти і співробітники Компанії підтримують організації, що допомагають жінкам і дітям, розвиваючи волонтерську 
діяльність з 2011 року. Використовуючи стипендіальні програми, програми наставництва та партнерства з 
організаціями, що підтримують підприємництво, «Мері Кей» формує нове покоління лідерів, допомагаючи громадам 
не тільки виживати, але й процвітати.

ДОПОМАГАЄМО ШУКАТИ ПОКЛИКАННЯ І ЗДІЙСНЮВАТИ МРІЇ
«Мері Кей» надихає жінок на реалізацію свого потенціалу – здійснювати те, що здавалося їм неможливим. «Мері Кей» 
в Китаї та Фонд підтримки жінок Китаю в співпраці з програмою ООН заснували Фонд жіночого малого бізнесу «Мері 
Кей», з метою допомогти жінкам створити їх власний бізнес. Відділення «Мері Кей» в Китаї вклало понад 6 мільйонів 
доларів, щоб допомогти жінкам 20 провінцій Китаю поліпшити їх життя.  

ЗБЕРІГАЄМО І ЗАХИЩАЄМО СВІТ
Розуміння наших дій сьогодні буде впливати на якість життя майбутніх поколінь завтра. Компанія «Мері Кей» постійно 
шукає можливість поліпшити екологічні показники Компанії і знайти способи стати ще більш сприятливою для 
навколишнього середовища. Ми називаємо це програмою «Pink Doing Green®». Займаючись переробкою відходів та 
вторинної сировини, застосовуючи при цьому відповідальні методи транспортування і енергоспоживання, компанія 
«Мері Кей» отримала кілька нагород з проблематики екології і продовжує залишатися лідером в області збереження 
ресурсів. На виробничому підприємстві компанії «Мері Кей» в Далласі застосовуються методи екологічно 
відповідальної утилізації та переробки відходів для повного зниження рівня забруднення ґрунту відходами 
виробництва, а велика кількість розподільних центрів компанії «Мері Кей» при упаковці товару використовують 
гранули пінополістиролу, які підлягають 100%-му біологічному розкладанню.   
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