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Csaknem 155 millió forintot fordított 2019-ben társadalmi ügyekre a SPAR 

A SPAR 29 éve, a hazai piacra lépése óta összefogásra buzdít azokért, akik nehéz körülmé-

nyek között élnek. A vállalat az élet számos területén – szociális és az egészséget érintő 

ügyekben, sportban, kultúrában, oktatásban – nyújt segítő kezet. Értékközpontú családi 

vállalkozásként olyan programok és kezdeményezések segítője, amelyek százezrek életét 

teszik jobbá és könnyebbé. 

„Vállalatunk mélyen átérzi a közösségszolgálat jelentőségét és felelősségét. Széles körű, a 

vevőközönség bevonásával megvalósított társadalmi aktivitásunknak köszönhetően az el-

múlt évben mintegy 154,8 millió forintot fordítottunk közösségi akciókra és jótékonysági 

célokra, jelentős részben stratégiai partnerünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremű-

ködésével. A vásárlóinkat igyekszünk bevonni a társadalmi programokba, akik így személye-

sen is részeseivé válhatnak a segítségnyújtásnak” – mondta Maczelka Márk kommunikációs 

vezető. 

Sokszínű stratégiai összefogás a rászorulók érdekében 

A SPAR több mint húsz éve támogatja nehéz sorsú embertársainkat a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálaton keresztül. Az Adni Öröm! kezdeményezés keretében 2019 decemberében 

rekordmennyiségű, 327 tonna tartósélelmiszer-adomány gyűlt össze, melyből több mint 31 

ezer élelmiszercsomagot állított össze a szervezet. Ezeket még karácsony előtt eljuttatták a 

rászoruló családoknak, egyedülálló, beteg időseknek, fogyatékkal élő és hajléktalan embe-

reknek. 

A szervezők az Adni Öröm! adománygyűjtő akció keretében arra is felhívták a vásárlók fi-

gyelmét, hogy nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján lehetőségük nyílik a SPAR 

és INTERSPAR áruházak pénztárainál kapható „Máltai Adománykártyák” segítségével támo-

gatást adni a legszegényebb családokban felnövekvő gyermekek számára. 2019-ben az érté-

kesített adománykártyákból 13,21 millió forint folyt be, amelyet teljes egészében megkapott 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az üzletekben megvásárolt ingvállas lebomló táska után 

további 9,9 millió forintot utalt át a SPAR a szervezetnek. 



A SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik legújabb közös kezdeményezése kereté-

ben a jótékonysági szervezet tiszaburai varrodájának vászontáskáit értékesítik az INTERSPAR 

hálózatban. Az eladások a hátrányos helyzetű falu varróüzemében tevékenykedő asszonyo-

kat és édesanyákat segítik, miközben környezetbarát alternatívát nyújtanak a bevásárlások 

során. A másik új közös vállalás, hogy az áruházlánc a kijelölt budapesti és vidéki üzleteiben 

2019 karácsonya előtt megkezdte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszereinek forgal-

mazását. A hibiszkusz tea, a különleges és hagyományos ízesítésű szószok, zöldségkrémek 

vagy lekvárok értékesítése a jótékonysági szervezet pátyi és gyulaji műhelyeiben dolgozó 

sérült, illetve szociálisan rászoruló munkavállalóknak jelentenek megélhetést. 

Közös támogató akciók a futófesztiválon 

Az egészséges életmód népszerűsítése, a sport támogatása és az elesettek segítése a SPAR 

hitvallásának fontos része. Ezen vállalások találkoztak a 34. SPAR Budapest Maraton® Fesz-

tiválon, hazánk legnagyobb szabadidős rendezvényén. A nagyszabású futóeseményen az 

indulók mellett a lelkes szurkolók is csatlakozhattak a helyszínen a különböző társadalmi célú 

kezdeményezésekhez. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR használt, de jó állapotú 

mesekönyveket is gyűjtött a rendezvényen: a kezdeményezés eredményeképpen közel ezer 

ajándékkönyv gyűlt össze a rászoruló gyermekek számára. 

A két szervezet partnerségének további fontos eleme az a 2017-ben indult akció, amely so-

rán az ország több mint 300 kistelepülésére viszik el a játék örömét a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat mozgó játszóterei. A kezdeményezés a 34. SPAR Budapest Maraton®-on ismét 

helyet kapott. A rendezvény rajt/cél szakaszán felállított Regnum stand bevételét, 1 millió 

forintot a játszótér-programra ajánlotta fel a SPAR.  

Megváltozott munkaképességű, sérült emberek felkarolása 

Az esélyegyenlőség iránt elkötelezett SPAR a tótvázsonyi Janka Tanyával 2017 óta működik 

együtt. A nonprofit szervezet célja olyan napközbeni foglalkozás megvalósítása, ami lehetővé 

teszi a siker megélését és hozzájárul ahhoz, hogy autista embertársaink a társadalom alkotó 

részesei legyenek. A vállalat a közös munkáról dokumentumfilmet is készített „Hosszú út” 

címmel, ami bemutatja a segítő közösségben élő sérült fiatalok mindennapjait is. A félórás 

kisfilm a beilleszkedés bátorító példája: szakemberek segítségével és megfelelő oktató mun-

kával az autista társaink is teljes életet élhetnek. A civil szervezettel történő együttműködés 

során a veszprémi INTERSPAR munkatársai heti két-három alkalommal fogadják a fiatalokat, 

akik fejlesztő pedagógusaik irányításával változatos – árufeltöltői, raktározási – feladatokat 

látnak el az áruházban. Az általuk készített díszek és használati tárgyak évek óta megvásárol-

hatók a cég központjában megrendezett karácsonyi és húsvéti vásárokon is. 

A Janka Tanya pártfogoltjai mellett az üzletlánc – hasonló feltételekkel és metódus szerint – 

további két partnerszervezetének fiataljait is segíti: a vállalatnak köszönhetően az Esőem-

berke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért, és a Zala megyei Alapítvány az Autista Gyerme-

kekért pártfogoltjai is lehetőséget kapnak a beilleszkedésre. A tótvázsonyi, vasi és a zalai 



fiatalok segítése mellett a vállalat nagy figyelmet fordít megváltozott munkaképességű kol-

légáinak beilleszkedésére és a hosszú távú foglalkoztatásukra is: munkavállalóinak érzékenyí-

tő tréningeket tart, és esélyegyenlőségi referenst alkalmaz. A SPAR-nál jelenleg 119 megvál-

tozott munkaképességű alkalmazott van, és tíz fő fogyatékkal élő fiatalnak adnak munkát. Az 

üzletlánc tíz éve árusítóhelyeket biztosít a Szerencsejáték Zrt.-nek, ami által száz szuper- és 

hipermarketben vásárolhatók sorsjegyek megváltozott munkaképességű emberektől. 

A cég 2010-ben kapta meg először a Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést, azóta pedig 

újabb három alkalommal vehette át a díjat, legutóbb 2017-ben, amikor az esélyegyenlőségi 

pályázaton Befogadó Munkahely különdíjban is részesült a Janka Tanyával megvalósított 

programja elismeréseként. Az áruházlánc büszke, hogy megfelelő minőségű munkát tud kí-

nálni számukra, és hálás az átlagon felüli hűségükért, példás kitartásukért és szorgalmukért. 

A jól lakott gyermekek mosolyáért 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 1993 óta segíti a szegénységben élő vagy alultáplált, egy-

síkúan étkező gyerekeket, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ételhez jussanak. A szer-

vezet az üzletlánccal 8 éve működik együtt és gyűjt e célra pénzadományt több mint száz 

áruházában. Tavaly több mint négymillió forintot adományoztak a vásárlók erre a fontos 

ügyre. Az alapítvány évente közel tízezer gyermeket segít különböző programjaikon keresz-

tül: az élelmiszer-támogatáson kívül gyógyszerrel, ingyen szemüveggel és kulturális progra-

mokkal is támogatják őket.  

Együtt könnyebb legyőzni a betegséget 

A Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Alapítvány évek óta gyűjt adományo-

kat a SPAR áruházaiban. A vásárlók önzetlen támogatását az aktivisták lufiból hajtogatott 

figurákkal köszönik meg. 2019-ben 23 üzletbe jutottak el 159 alkalommal. Ezek a megjelené-

sek nagymértékben segítik a munkájukat, nemcsak a befolyt adományok miatt, hanem a 

kapcsolattartás, vagyis az emberekkel való kommunikáció tekintetében is. Az adományokat 

vérképzőszervi betegek részére juttatják el közvetlenül. A családoknak segítő kezet nyújtanak 

a diagnosztizálás és az akut kezelések idején is, de ha szükséges, számíthatnak rájuk a rehabi-

litáció időszakában is.  

Az állatvédelem segítése termékadományokkal 

A SPAR 2011-től a szuper- és a hipermarketeiben a feleslegessé váló, kereskedelmi forga-

lomba nem hozható vagy onnan kivont áruit olyan szervezeteknek, egyesületeknek, állatker-

teknek és vadasparkoknak ajánlja fel, melyek állatok gondozásával, megmentésével foglal-

koznak. A vállalat emellett egész évben termékadományokkal segíti az Országos 

Állatvédőrség munkáját: az alapítvány munkatársai és partnerszervezetei 2019-ben több 

mint 15000 kilogramm száraz eledelt és közel 8600 darab konzervet gyűjtöttek az áruházlánc 

üzleteiben. 



Eszköztámogatás a digitális oktatás fejlesztésére 

A széles körű ismeretszerzésnek ma már elengedhetetlen feltétele a számítógép használata. 

A SPAR a tulajdonában álló, már használaton kívüli laptopokat arra rászoruló szervezetek-

nek, illetve a közoktatás segítésére adományozta az év során. A karbantartott, jó minőségű 

gépek előreláthatólag még hosszú évekig szolgálják az oktatási célokat. 

A fenntartható jövőn dolgozik a vállalat 

Felelős kereskedelmi nagyvállalatként a SPAR régóta aktív és igen változatos tevékenységet 

végez a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyek terén. Az vállalat ezen munkáját szélesítette ki 

és szervezte egységbe a „SPAR – a fenntartható jövőért” program jegyében. A vállalat azok-

ra a területekre összpontosít, melyek tekintetében eddig is komoly eredményeket ért el vá-

sárlóival és partnereivel együtt: ilyen a környezet, az egészség, az élelmiszer-biztonság, a 

munkatársak biztonságának ügye és a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak segítése. A 

program pályázati rendszerén keresztül a SPAR tavaly csaknem 5,3 millió forintot adományo-

zott több mint 70 kisebb alapítványnak és egyesületnek, ezzel támogatva a helyi kezdemé-

nyezéseket és a jótékony célokat. 

A fenntarthatósági program által az áruházlánc fokozottabb jelenléttel, hatékonyabban tudja 

támogatni a fontos célokat a jövőben. A programról bővebben az üzletlánc fenntarthatósági 

weboldalán, a www.sparafenntarthatojovoert.hu-n lehet olvasni.  
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