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Voda je pre ?udský život nevyhnutná. Pod?a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF však 2,1
miliardy ?udí nemá v domácnosti prístup k bezpe?nej a ?istej vode a takmer 844 miliónov ?udí na celom svete
nemá prístup k ?istej pitnej vode vôbec. Problém dodržiava? pitný režim majú najmä deti, ktoré sú chorobami z
kontaminovanej vody ohrozené najviac.
Takmer 1 miliarda ?udí na celom svete nemá prístup k ?istej pitnej vode. Hna?ka spôsobená pitím kontaminovanej vody je stále hlavnou prí?inou chorôb a úmrtí doj?iat a detí v rozvojovom svete. Nedostatok ?istej pitnej vody spôsobuje viac úmrtí ako HIV / AIDS spolu s
maláriou. Vzh?adom k alarmujúcim ?íslam sa P&G a Metro rozhodli angažova? v tejto oblasti. Prostredníctvom programu ?istá voda de?om poskytnú pitnú vodu v oblastiach s jej nedostatkom

Slovenskou ambasádorkou sa stala Mária Bartaloš, populárna here?ka a ?erstvá mama, ktorá situáciu nedostatku pitnej vody zažila na vlastnej koži: „Projekt ?istá voda de?om ma zaujal kvôli osobnej skúsenosti, a faktu, že deti?ky v Afrike skuto?ne pitnú vodu
nemajú. My sme to s manželom zažili a poh?ad na miestne deti bol pre m?a ve?mi žalostný. Poži?ali sme si bicykle a prešli sme ?as? jednej dediny, kde sme videli ako ?udia ?akali nastúpení v rade na cisternu s ?istou pitnou vodou. Ke? si predstavím,
že my sa tu sprchujeme pitnou vodou a plytváme ?ou, tak je to smutné. Nedostatok pitnej vody je závažný problém, ktorý si v našich kon?inách neuvedomujeme.“

Program ?istá voda de?om funguje už od roku 2004. Vedci z P&G vyvinuli špeciálne ?istiace balí?ky, ktoré z vody
odstra?ujú patogénne mikroorganizmy a rozptýlené ?iasto?ky. Ich použitie je naozaj jednoduché. Prášok sa
nasype do zne?istenej vody, zamieša sa a po prefiltrovaní je za 30 minút voda použite?ná na pitie.
Prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií sa v?aka ?istiacim balí?kom poskytlo 15 miliárd litrov
pitnej vody v 90 krajinách sveta, kde ?udia najviac bojujú s nedostupnos?ou pitnej vody. Teraz môžu ?istú vodu
darova? aj zákazníci predajní Metro na Slovensku. Jednoduchým nákupom výrobkov P&G ako sú plienky
Pampers, vložky Always, produkty vlasovej starostlivosti Head & Shoulders a Pantene, výrobky pre starostlivos? o
domov a tkaniny Ariel, Lenor a Jar alebo produkty pre mužov Old Spice a Gillette do 15. októbra automaticky
prispejú do programu ?istá voda de?om.
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"Problematika nedostatku pitnej vody sa týka mnohých regiónov po celom svete a situácia je naozaj vážna. Sme hrdí, že P&G je sú?as?ou iniciatívy, ktorá prináša skvelé výsledky. Rada by som po?akovala každému jednému zákazníkovi, ktorý sa zapojí.
V?aka podpore zákazníkov v Slovenskej republike sme mohli vlani poskytnú? viac ako 230-tim ?u?om pitnú vodu na celý rok a dúfame, že tento rok ?ísla ešte prekonáme," vyjadrila sa k téme Barbora Líška Kratochvílová, marketingová manažérka P&G.
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