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Pracownicy Sodexo walczą
z problemem niedożywienia w Polsce
W dniach 6-24 maja br. w ramach światowej akcji Sodexo Servathon,
Sodexo w Polsce, organizuje zbiórkę żywności trwałej wśród
pracowników. Do akcji Servathon dołączy również kilku dużych klientów
Sodexo, którzy prowadzą spójną z Sodexo strategię w obszarze CSR.
Podczas zbiórki pracownicy i klienci Sodexo przyłączą się do międzynarodowej inicjatywy Sodexo
STOP Hunger, która zakłada pomoc osobom niedożywionym na świecie. Ze statystyk UNICEF-u
wynika, że w krajach rozwijających się prawie co trzecie dziecko jest niedożywione. W ramach
międzynarodowego planu zrównoważonego rozwoju, Better Tomorrow Plan, Sodexo działa
przeciwko głodowi, niedożywieniu i ich wpływom na lokalne społeczności.
Zbiórka żywności w Polsce, organizowana jest już po raz czwarty i ma na celu zebranie jak
największej liczby produktów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia (np. mąka,
kasza, cukier, konserwy itp.). Zebrane artykuły, za pośrednictwem Banków Żywności, trafią do
rodzin dzieci objętych opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie Polski.
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O Sodexo
Sodexo Polska
Sodexo zatrudnia 2 000 pracowników w Polsce, i dostarcza Usługi dla Nieruchomości (On-site Services)
świadczone w ponad 2 400 lokalizacjach dla klientów z sektora korporacyjnego, służby zdrowia, edukacji
oraz sportu i rekreacji.
Sodexo oferuje szeroką gamę usług, począwszy od konserwacji technicznej, cateringu, utrzymania
czystości, obsługi recepcji, do usług ochrony i zarządzania terenami zielonymi, co pozwala klientom
koncentrować się na ich podstawowej działalności.
Grupa Sodexo
Jakość Życia odgrywa ważną rolę w indywidualnym rozwoju każdego człowieka oraz
w działalności organizacji. Bazując na takim przekonaniu Sodexo, od chwili założenia firmy przez Pierre’a
Bellon’a w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność,
lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych.
Z wielką pasją 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, każdego dnia projektuje, zarządza
i dostarcza Usługi dla Nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz kompleksowe rozwiązania
motywacyjne (Sodexo Motivation Solutions).

Sodexo w liczbach (dane z 31 sierpnia 2012)
Sodexo na świecie

Sodexo w Polsce

18,2 miliardów euro skonsolidowanego dochodu
420 000 pracowników
20 pozycja na liście największych pracodawców
80 krajów
34 300 placówek
75 millionów konsumentów dziennie

Sodexo On-site Services
5 800 000 obsługiwanej powierzchni (m 2)
2 000 zatrudnionych pracowników
2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek
420 Klientów
400 obsługiwanych nieruchomości
70 obsługiwanych restauracji
Sodexo Motivation Solutions
40 000 klientów
3 000 000 użytkowników rozwiązań rocznie
50 000 punktów usługowo-handlowych
współpracujących w całej Polsce
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