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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Sikeres összefogás a veszélyeztetett családok megerősítéséért 
 
A Dr. Oetker Magyarország Kft. és az SOS Gyermekfalu Magyarország együttműködése hosszú 
évekre nyúlik vissza.  A partneri kapcsolat a „család” és az „otthon” megteremtésének közös vágyán 
nyugszik olyan gyermekek számára, akik különböző okok miatt otthonukat vesztették, és nem 
élhetnek vér szerinti szüleikkel.  
 
A két partner legújabb kezdeményezése során a Dr. Oetker az SOS Gyermekfalvak virtuális kéznyom 
gyűjtő kampányát segítette. A segítők összesen 5046 kézlenyomatot hagytak az alapítvány 
weboldalán, mellyel kifejezték, egyet értenek a szervezet céljaival és támogatják családmegerősítő 
programjának elindítását.  Az összegyűjtött 5046 kéznyom kézzel fogható adománnyá válik, hiszen a 
Dr. Oetker főtámogatóként összesen 2,5 millió forint támogatást nyújt, mellyel az alapítvány 
családmegerősítő programjának elindítását segítik. 
 
„A társadalmi felelősségvállalás programok elterjedésével egyre több vállalat biztosít forrásokat 
adományozásra. Fontos, hogy az állami és a vállalati szerepvállaláson túl sikerüljön a 
magánszemélyek bevonásával az adományozók körét szélesíteni és az adományozás kultúráját 
formálni. 
Az SOS Gyermekfalvak Kéznyom kampányához a családmegtartás szívszorító ügyén túl azért 
csatlakoztunk, hogy ne csak céges adományozóként járuljunk hozzá az SOS Gyermekfalvak 
működéséhez, hanem a magánadományozók megszólításában is aktív szerepet vállaljunk. A 
Kéznyom kampányt egy kiváló kezdeményezésnek tartottuk ezen cél elérésében, ezért örömmel 
vettünk részt az akcióban.” – mondta el Kálmán Csaba, a Dr. Oetker ügyvezető igazgatója. 
 

„Megnyugtató látni azt, hogy egy ilyen fontos ügy, mint a családok egyben tartásának segítése, sokak 
számára jó hívószó volt! Az utolsó napokban izgatottan figyeltük, hogy elérjük-e az 5000 kéznyomot, 
de szerencsére sikerült és ezt ezúton is köszönjük mindenkinek – Önöknek, Nektek, akik ebben részt 
vettek, illetve a Dr. Oetkernek és a médiatámogatóinknak, akik mindezt lehetővé tették. Az összegyűlt 
összeget a kollégáink szakmai továbbképzésére fogjuk fordítani, hogy mihamarabb beindulhasson a 
családmegerősítő programunk.” – tette hozzá Andri Diána, az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési 
és kommunikációs igazgatója. 
 
Az új családmegerősítő program célja a megelőzés, azaz hogy minél kevesebb gyermek kerüljön 
állami gondozásba.  Az alapítvány segít talpra állni a különböző okokból válsághelyzetbe került 
családoknak, hogy a gyerekeket ne kelljen kiemelni a családjukból és állami gondozásba venni. 
Egy betegség, haláleset, munkahely illetve lakás elvesztése mind olyan probléma, amely könnyen 
megingathat egy addig mégoly jól működő családot is. A cél az, hogy az SOS Gyermekfalvak az ilyen 
és ehhez hasonló válsághelyzetbe került családoknak védőhálót nyújtson, segítsen nekik túllépni 
ezeken a nehézségeken és megóvja őket a széthullástól. 
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HR osztály, Varga D. Krisztina Krisztina.Varga@oetker.hu  

mailto:Krisztina.Varga@oetker.hu

