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METRO Kereskedelmi Kft.
Express kiszállítás az áruházból a rászorulókig
Az „Express kiszállítás az áruházból a rászorulókig” Program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es
pályázatán a MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában 2. helyezést ért el.

A program kezdő időpontja: 2012. január 1.

A METRO adományokat elszállítja a
kiosztó szervezet

A napi adományok elhagyják a METRO
áruházat

A polcról való lekerülés után pár órával kezdődik a METRO adományok kiosztása a rászorulóknak

A programra fordított támogatás:
 természetben: 31 432 kg élelmiszer - 19 114 258 Ft értékben
 önkéntes munkában: 20 fő
 szervezési költségekben: 1 fő, 10 órában

Kapcsolattartó:
Krubl Yvette
Kommunikációs vezető

A program célja:
A program célja az élelmiszermentés. A METRO áruházakból a lejárat közeli és esztétikai hibás termékeket, a Magyar Élelmiszerbank segítségével rászorulók kapják meg,
amelyek így nem kerülnek megsemmisítésre. A programban résztvevők olyan friss és
kiváló minőségű élelmiszerhez (pl.: kenyér, tejtermék, gyümölcs, hús, hal, zöldség stb.)
jutnak, amit egyébként egyáltalán nem vagy csak ritkán engedhetnének meg maguknak. A támogatás több, mint 10 000 rászorulót ért el.

06-23-508-430
yvette.krubl@metro.co.hu

A program leírása:
A program gyakorlati megvalósítása: minden nap koradélután az Magyar Élelmiszerbank (MÉB) telefonon érdeklődik
az adott METRO áruháznál (jelenleg a 13-ból 4 áruházban működik a program), hogy van-e aznapi felesleg az adott
áruházban. Amennyiben van, a MÉB jelzi az aznapra beosztott rászorulókat ellátó szervezetnek, hogy mehetnek az
áruházba élelmiszerért. Az áruházak feladata, hogy összegyűjtsék nagyobb termékcsoportonként az átadásra szánt
termékeket, azokat a megfelelő minőségbiztosítási és higiéniai szempontok szerint tárolják és adják át, rögzítve a
termékek pontos mennyiségét, fajtáját. Az elszállítás után az adott szervezet gondoskodik az élelmiszerek aznapi kiosztásáról, majd 3 napon belül megküldik a szállítási dokumentumokat és az osztás elszámolását az Élelmiszerbanknak. A támogatottak kiválasztása minden esetben a Magyar Élelmiszerbank feladata, aki partnerszervezetei számára
lehetőséget biztosít, hogy részt vegyenek a programban. Legfőbb partnereink közé tartozik a Fészek Gyermekvédő
Egyesület, a Menedékház Egyesület, a Lea alapítvány és a Magyar Vöröskereszt is, sok más szervezet között.
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A program eredményei:
2012. január 1. - június 30-ig 4 áruház vonatkozásában 19 szervezet közreműködésével, 10 450 rászorulónak, 20 önkéntes bevonásával 19 114 258 Ft értékben juttatott el a cég pékárukat, tejtermékeket, zöldséget és gyümölcsöt, felvágottakat, húsokat, halakat és egyéb tartós élelmiszereket.

A program hatása:
A visszamaradt áruk megsemmisítéséből adódó káros anyag kibocsátást visszaszorították. A program hatására megnövekedett az adománykérések száma illetve nőtt a munkavállalók CSR iránti elkötelezettsége.

További információ a programról:
www.elelmiszerbank.hu

Az egészséges életmódhoz szükséges
fehérjeforrások METRO sajátmárkás
marhahús képében
Az adományok húsokat, péksüteményeket, tejtermékeket is tartalmaznak

