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Megújult a SPAR Segítő Kezek weboldal 

Az áruházlánc társadalmi szerepvállalását bemutató weboldala átalakított külsővel, friss 

tartalmakkal és új funkciókkal várja látogatóit. A www.sparsegitokezek.hu nemcsak az 

aktuális vállalati CSR-hírekről és tevékenységekről számol be, hanem a támogatási 

lehetőségek fontos platformja is.  

„A SPAR Magyarország cégfilozófiájában a minőségi kereskedelmi munka és a vásárlói 

elégedettség mellett a kezdetek óta kiemelt szerepet kap a társadalmi szerepvállalás. A 

cégcsoport sokrétű vállalati felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységét hat éve a SPAR 

Segítő Kezek márkajel foglalja egységes keretbe. Az oldalt idén tavasszal átfogóan 

megújítottuk, amellett, hogy új, könnyebben átlátható külső fogadja az érdeklődőket, 

egyszerűbbé és gyorsabbá tettük a támogatásra való pályázást is” – mondta Maczelka Márk, 

a SPAR kommunikációs vezetője. 

A SPAR elképzeléseit a Greenroom kreatív ügynökség valósította meg. A közös projektnek 

köszönhetően egy áttekinthetőbb, modernebb oldal született, amelyen már egyszerűbben, 

online is lehet a pályázatokat benyújtani.   

A SPAR Magyarország elkötelezett az olyan jótékonysági kezdeményezések felkarolása iránt, 

melyek a helyi közösségek bevonásával segítik a társadalom rászoruló tagjait. A vállalat 

lehetőségeihez mérten szívesen támogat olyan szervezeteket, amelyek részt vesznek a 

társadalmilag jelentős ügyekben. A SPAR Segítő Kezek pályázati rendszert ennek érdekében 

hívta életre az üzletlánc, melynek keretében átlátható módon, egyenlő esélyeket biztosítva 

tud segítséget nyújtani.  

Az év elején végzett fejlesztési háttérmunkák és a tesztelési időszak lezárása után, 2019 

márciusától a nagyközönség számára is elérhetővé vált a vállalat megújult weboldala. A honlap 

átalakításánál arra törekedtek, hogy egy modern, felhasználóbarát felületet hozzanak létre, 

ahol könnyen eligazodnak az érdeklődők. Ennek érdekében a tartalmakat a SPAR társadalmi 

felelősségvállalási stratégiája öt alappillére – a környezet, az egészség, az élelmiszerbiztonság, 

a céges munkavállalók és a társadalom – köré csoportosították. A fejlesztés fontos 

szempontját képezte az úgynevezett akadálymentesített, gyengén látó felhasználók számára 



létrehozott funkció. A honlap átalakításával párhuzamosan megújult a SPAR Segítő Kezek 

pályázati rendszer is, amely hazánkban működő civil szervezeteknek nyújt segítséget a jó 

ügyek megvalósításához. Az alapítványok, egyesületek és közintézmények az oldalon 

részletesen tájékozódhatnak a program részvételi feltételeiről, az új támogatási és 

adománygyűjtési szabályzatról, illetve – a korábbi letölthető formanyomtatvány helyett – a 

külön erre a célra kialakított űrlapok online kitöltésével nyújthatják be az adománygyűjtési és 

támogatási kérelmeiket. 

A SPAR felelős vállalati tevékenysége működésének valamennyi területét áthatja. A 

cégcsoport az ország egyik legnagyobb munkaadójaként közel 13.000 munkavállalójáról 

gondoskodik, kiemelten kezeli képzésüket, és kedvezményes szolgáltatások biztosításával, 

különféle elismerésekkel értékeli hűségüket. A vállalat fokozott figyelmet fordít az élelmiszer-

biztonságra, az egészséges életmód népszerűsítésére, a rászorulók támogatására, az 

állatvédelemre, a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek segítésére, valamint 

a természeti környezet megóvására. A közösségi hozzájárulások szintén a cégfilozófia szerves 

részét képezik. A SPAR karitatív szempontból legfontosabb stratégiai partnere több mint két 

évtizede a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez idő alatt számos jótékony célú programot 

valósított meg a két szervezet közösen. A cégcsoport a szeretetszolgálattal való kapcsolatán 

túl egyéb társadalmi érdekeket szolgáló elképzelések megvalósításában is közreműködik. 

A weboldal elérhetősége: www.sparsegitokezek.hu 
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