
 

Dedoles, s. r. o. 
Za Koníčkom 14,  
902 01 Pezinok, Slovaška 

Dedoles s.r.o. je podjetje, registrirano pri Okrožnem sodišču Bratislava I, odsek: Sro, št. vložka: 81976/B, identifikacijska 
številka podjetja (ICO): 46 706 305, davčna identifikacijska številka: 2023541630, IŠ za DDV: SK2023541630, banka: FIO 
BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK62 8330 0000 0026 0026 9926 

 

 

 

Bratislava, 15. junij 2021 

 

Dedoles podpira skupnost LGBT+ 

Darovali bodo 1 € za vsak mavrični komentar 

 

V sklopu svojih korporativnih vrednot Dedoles že dolgo podpira družbeno raznolikost in vključenost. 

V mesecu juniju, ki je po vsem svetu znan tudi kot mesec PRIDE, je podjetje odkrito izrazilo podporo 

skupnosti LGBT+, ki se na Slovaškem še vedno sooča z diskriminacijo in sovraštvom, kar dokazuje 

raziskava, ki jo je lani opravila Agencija EU za temeljne pravice . V času kampanje Pride je bil Dedoles 

tarča številnih sovražnih napadov. Zato so se v podjetju odločili, da bodo za vsak mavrični komentar 

pod njihovimi objavami na Facebooku ali Instagramu, bodisi pozitiven ali negativen, darovali 1 EUR 

v sklad za podporo skupnosti LGBT+ pri Fundaciji Pontis. Na ta način želijo sovraštvo pretvoriti v 

ljubezen, medsebojno razumevanje in pomoč. 

Mavrična kolekcija 

V Dedolesu verjamejo, da se vam ni treba bati, ko svetu pokažete svoj pravi jaz. Podjetje se je pridružilo 

praznovanju PRIDE 2021, zato so oblikovalci ustvarili mavrično kolekcijo, polno barv in vzorcev . 

Navsezadnje svet ni samo črn ali bel, je zabaven, svetel in poln individualnosti. Dedoles želi skupaj s 

svojimi oboževalci odpraviti predsodke v modi in družbi. V Dedolesu so z ustvarjanjem letošnje 

mavrične kolekcije želeli posredovati sporočilo, da ljubezen in moda ne poznata meja. In kot piko na i 

so vse sovražne komentarje pretopili v nekaj uporabnega. 

"S svojo kolekcijo Pride podpiramo temo družbene raznolikosti in vključenosti, ki sta tudi del naših 

korporativnih vrednot. V svojem sporočilu smo jasno izrazili Dedolesovo mnenje glede te teme. 

Spoštujemo mnenje vseh, hkrati pa čutimo odgovornost do vseh manjšin. Obžalujemo, da je ta tema 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3371
https://www.dedoles.co.uk/dedoles-rainbow-collection
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danes sprožila toliko sovraštva. Zato smo se odločili,  da za vsak komentar 

pri naših objavah na Facebooku na temo Pride podarimo 1 EUR v sklad za 

podporo skupnosti LGBT+ pri Fundaciji Pontis. Sovraštvo spremenimo v 

ljubezen in nehajmo soditi druge samo zato, ker so drugačni. Svet ni samo 

črn ali bel, ali ne?"  

 

 

Dodatne informacije: 

Barbora Rusňáková, višja strokovnjakinja za odnose z javnostmi 

e-naslov: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

 

Jana Galera Matúšová, vodja stikov z javnostmi 

jana.matusova@dedoles.sk  

Tel: +421 907 805 241 

 

https://www.dedoles.co.uk/ 

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

https://www.facebook.com/Dedoles 
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