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dovolit něčemu  

pokračovat delší dobu

V angličtině se udržitelnost řekne 
sustainability, tohle slovíčko se skládá 
ze dvou částí:

jak to uděláme

Petr

Coco

Ciara

Co to je 

Udržitelnost??

Ability+

Sustain

Jsem Ciara, já jsem Petr  

a já jsem Coco. Když se  

všichni snažíme, můžeme 

toho zvládnout vážně hodně.

Ahoj!

Udržitelnost je schopnost chránit Zemi 
a její zdroje po dlouhou dobu.

Pojd’me zjistit, co Mergon delá 
pro udržitelnost!



Deti z Mergonu 

Galerie  
Udržitelného 
Umení

Návštěva: mergon.com/sustainability

O cem si tady prectete

Co je to udržitelnost?

Zábavné informace  
z Mergonu

Tri principy 

Plasty

Co to jsou cíle udržitelného
rozvoje OSN?
Dustojná práce
Kvalitní vzdelání
Klimatická opatrení
Odpovedná výroba a spotreba

I ty mužeš pomoct!

Vybarvi Me

http://mergon.com/sustainability


Zábavné informace z 

Mergonu

3 Ruzná místa

Cool 
produkty
Mergon vyrábí díly pro všemožné cool 
věcičky, jako jsou elektroauta, tiskárny a 
nástroje, které používají lékaři a vědci.

Společnost Mergon vyrábí na 
třech místech na světě. Najdeš je 
na mapě?

700 Lidí
Rodiče Ciary, Petra a Coco 
pracují v Mergonu spolu se 
700 dalšími lidmi.

*výroba znamená výrobu dílů

Žiji zde

Žiji zde

Žiji z
de



14 Jazyku

92 Robotu

Znáš nekteré  
naše zákazníky?

Zaměstnanci společnosti 
Mergon mluví 14 jazyky. Tipneš 
si, které jsou další?

Máme 92 robotů a kobotů (robotů, kteří 
spolupracují s lidmi). Občas jim dáváme 
jména – tenhle se třeba jmenuje Fred!

Mluvím anglicky 

a irsky!
Mluvím anglicky a španělsky

Já mluvím česky 
a anglicky.

Fred



Jsme upřímní a dá se nám věřit. Naši zaměstnanci dělají všechno proto, aby naše společnost byla super!

Dobře nasloucháme a vždycky najdeme řešení! 
Svět se mění hrozně rychle, 

ale my se umíme přizpůsobit 
a pomáhat svět zlepšovat. Milujeme představivost!

Staráme se a pečujeme o 

naše kolegy, zákazníky a okolí. 

Záleží nám na udržitelnosti a 

naší planetě!

ZVÍDAVOST

Tri Principy
Tři principy společnosti Mergon nám pomáhají na 
naší cestě za udržitelností. Hodnoty jsou slova, 
která popisují, jak děláme svoji práci, a co je 
důležité pro všechny, kteří pracují v Mergonu.

PÉCE
DUVERA



Plasty

Víš, že?...

V našich součástkách 
používáme co 

největší množství 
recyklovaných plastů.

V Mergonu využívá moje 
maminka své schopnosti 

k tomu, aby přišla s 
novými a lepšími druhy 

recyklovaných nebo 
udržitelných materiálů.

Můj taťka dělá v Mergonu 
součástky pro auta. Používání 

plastů v autech ušetří 15 
stromů na auto. V roce 2019 se 
vyrobilo 92 miliónů aut, takže 

se ušetřilo hodně stromů.



Kvalitní VzdeláníDustojná Práce

Co jsou naše cíle?

Podporovat naše zaměstnance v tom,  
aby se stále vzdělávali.

Učit děti o udržitelnosti a vědě,  
technologiích, inženýrství a matematice.

Jak to zvládneme?

Vytvoříme učební plán pro každého v Mergonu.

Budeme navštěvovat střední a vysoké  
školy a zvát je, aby navštívili nás.

Zvýšíme množství žen v inženýrství.

Najmeme více učňů.

Co jsou naše cíle?

Zajistit bezpečné pracoviště, kde se nikdo nemusí  
bát o své zdraví a každý může být sám sebou. 

Podporovat lidi v našem okolí.

Jak to zvládneme?

Budeme dávat pozor na to, abychom  
se chovali ke všem férově. 

Budeme pracovat s partnerskými společnostmi  
na tom, abychom měli plány, jak zajistit, aby byli  
naši zaměstnanci v bezpečí a zdraví.

†United Nations Development Programme

www.undp.org/sustainable-development-goals

Pandy Qiqi a Dianian byly prvními zvířecími 
ambasadory Rozvojového programu Organizace 

spojených národů (OSN) *. Představují Cíle 
udržitelného rozvoje OSN. Tady vám představujeme 
čtyři, do kterých se Mergon zvládne nejlépe zapojit.

http://www.undp.org/sustainable-development-goals


Klimatická Opatrení
Odpovedná Výroba  
a Spotreba

Co jsou naše cíle?

Do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální firmou.*

 

Jak to zvládneme?

Na našich pracovištích budeme využívat  
obnovitelné zdroje energie.

Všechny auta a vysokozdvižné vozíky  
v Mergonu budou 100% elektrické.

Budeme pracovat na tom, abychom  
využívali co nejméně energie.

Co jsou naše cíle?

Vytvářet méně odpadu, věci opětovně  
využívat a odpad recyklovat.

Využívat co nejméně přírodních zdrojů.

 Jak to zvládneme?

Nebudeme posílat žádný odpad na skládky.

Nebudeme vyhazovat žádné plasty -  
vše využijeme znovu.

Naše obaly budou recyklovatelné.

Nebudeme používat plasty na jedno použití.

*Uhlíkově neutrální znamená odstranění oxidu uhličitého ze vzduchu
(který je škodlivý pro životní prostředí) způsobený činností společnosti.



Tady máš od nás

10 tipu
I ty mužeš 
pomoct!

1) Zhasni, když odcházíš z pokoje

2) Prístroje, které nepoužíváš, vytáhni ze zásuvky

3) Do obchodu si prines vlastní nákupní tašku

4) Ve škole používej krabicku na svacinu  

a lahev na vodu na více použití

5) Doma si zasad' vlastní zeleninu

6) Použité obaly z plastu, skla a papíru recykluj

7) Když to jde, tak jezdi na kole nebo kolobežce,  

chod' pešky, nebo jezdi verejnou dopravou

8) Pokud už neco nepoužíváš, dej to na charitu.  

Muže jít treba o oblecení, knížky nebo hracky

9) Venuj se dobrovolnictví, abys pomohl/a ostatním

10) Promluv si se svojí rodinou o tom,  

jak ty mužeš pomoct





Vytisknuto na udržitelný papír


