Tájékoztatás „Stop Hunger” Menü bevezetésérıl
„Menü az éhezı gyermekek megsegítésére”
A Sodexho Magyarország Kft. 2007. szeptemberében csatlakozott a Sodexho Csoport által
kezdeményezett nemzetközi „Stop Hunger” Programhoz. Ennek keretében társaságunk
Magyarországon a Gyermekétkeztetési Alapítványt támogatja. Az Alapítvány 1993-as megalakulása
óta segíti – élelmiszerrel, egyéb támogatással, önkéntes munkával - országszerte az olyan éhezı
gyermekeket, akiknek családja a létminimum alatt él. A közös együttmőködésünk között szerepel az
úgynevezett „Stop Hunger” Menü bevezetése intézményi éttermeinkben, mely bevételének 25%-ával
az éhezı gyermekeket támogatjuk.

Az akció idıtartama: 2007. november 12. – december 21.
STOP Hunger Programunkról bıvebben
Elkötelezettség az éhezés és az alultápláltság elleni harc iránt
A Sodexho nem hajlandó belenyugodni abba a ténybe, hogy világszerte 854 millió ember, köztük 200
millió gyermek éhezik vagy alultáplált. Ezen széleskörő probléma leküzdése végett indította el a Sodexho
Csoport a STOP Hunger elnevezéső programját immár 10 éve az Egyesült Államokban. A program az
alábbi négy kezdeményezés fajtát foglalja magában:
•
•
•
•

Élelmiszer adományok győjtése és osztása
Az egészséges táplálkozásról szóló információs és képzési programok szervezése
Pénzügyi adományozás
Önkéntes munka

A nemzetközi programban jelenleg több mint 20 ország vesz részt, többek között Anglia, Argentína,
Ausztrália, Belgium, Brazília, Kanada, Franciaország, Mexikó, Németország, Spanyolország és az
Amerikai Egyesült Államok. Kelet-Európában pedig Magyarország, Románia és Lengyelország is tagja a
kezdeményezésnek.
Örömünkre szolgál, hogy a Sodexho Magyarország Kft. is csatlakozhat ehhez a nemzetközi
kezdeményezéshez erısítve társadalmi szerepvállalását. Társaságunk évi 11 milliárd forintos
forgalmával, 2200 fı foglalkoztatásával Magyarországon vezetı szerepet tölt be a szolgáltatási piacon.
Nem csupán a kiemelkedı gazdasági teljesítmény számít, fontos, hogy a társadalmi környezet felelıs és
aktív formálói is legyünk. A Sodexho Magyarország Kft. ismertsége és elismertsége lehetıséget ad
számunkra, hogy a társadalom felelıs szereplıjeként értékes közösségi célokat is szolgáljunk.
Gyakorlatunk számos példával bír arra nézve, hogy tevékenységünk keretében támogatunk olyan
nevelési és oktatási intézményeket, sporteseményeket, kulturális rendezvényeket, hátrányos
helyzetőeket segítı szervezeteket, melyek céljaival azonosulni tudunk, és hozzájárulnak a közösségi
tudat egészséges formálásához, s egyben esélyt teremtenek valamennyiünk számára, ahhoz hogy
mindennapjaink színesebbé váljanak.

„Támogassa Ön is a Gyermekétkeztetési Alapítványt Stop Hunger Programunk keretében!
Stop Hunger menü fogyasztásával a menü ár 25%-ával Ön is hozzájárul az éhezı gyermekek
megsegítéséhez.”
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