Középpontban a társadalmi felelősségvállalás

Az InterContinental® Budapest hosszú évek óta büszke és elkötelezett támogatója helyi intézményeknek
és szervezeteknek. Szállodánk vezetősége és kollégái egy emberként hiszik, hogy a legapróbb
figyelmességek is képesek óriási változást előidézni környezetünkben, legyen szó jótékonysági gyűjtésről,
vagy akár egy iskolaudvar megszépítéséről.
A hotel 2018 első felében továbbra is folytatta társadalmi felelősségvállalás előtérbe helyezését: az év elején
a Magyar Máltai Szereteszolgálatot segíthettük adományunkkal, majd kiemelt partnerünk, a Pető Intézet
kertjének tavasziasítása során önkénteskedtek a szálloda dolgozói, akik az udvar rendbehozása mellett egy
kis veteményes kertet is létesítettek. Így a növendékek maguk gondozhatják, sőt a későbbiekben a konyhán
fel is használhatják hozzávalóként az így elütetett zöldborsót, hagymát, retket és salátaféleségeket. (A
fentiekhez hasonló fűszerkert egyébként az InterContinental Budapest elszeparált teraszán is létesült nem
sokkal később – ennek köszönhetően vendégeinknek felszolgált ételeinket a helyi termelők termékei
mellett az itt érlelt ízletes zöldségekből, gyümölcsökből és fűszernövényekből készíthetjük majd el.) Az
önkénteskedés mellett a szálloda anyagilag is folyamatosan hozzájárul az Intézet lakóinak jóllétéhez:

korábbi évek hagyományait folytatva, Húsvét alkalmából ismét kiállításra kerültek a növendékek által
készített kézműves figurák – ezeket a szállóvendégek megvásárolhatták az ebből befolyó teljes összeg pedig
az intézménynek került felajánlásra.
Fontos kiemelni, hogy nem csupán a vezetőség tartja fontosnak a jótékonyságra irányuló aktivitásokat – az
újonnan létrejött IHG Academy résztvevői - a szálloda gyakornokai és tanulói - összefogtak és gyűjtést
kezdeményeztek hotelünkben, mellyel céljuk, hogy az általuk kiválasztott szervezeteket használati
tárgyakkal és egyéni adományokkal támogathassák. Az előzőekben kiemelt Magyar Máltai Szeretetszolgálat
és a Pető Intézet mellé a Nem Adom Fel Alapítványt és a Magyar Vörökeresztet választották ki. A szálloda
életében merően újnak számító kezdeményezésnek hála már olyan értékes tárgyak gyűltek össze, mint
például pelenkázó szekrények, utazó babaágyak, tollpárnák, köntösök, takarók és matracok melyekhez az
InterContinental Budapest dolgózói is hozzájárulhattak személyes adományaikkal. Az ünnepélyes átadóra
május 28-án került sor szállodánkban, ahol mind a 4 intézmény vezetői képviseltették magukat – a
köszönőbeszédeik alapján egyértleművé vált, hogy minden segítség, legyen az kicsi vagy nagy, jelentős
mértékben segíti a szervezetek lakóinak mindennapjait. Reméljük, hogy az ilyen típusú kezdeményezések
másokat is inspirálnak arra, hogy bármilyen apróságról is legyen szó, felelősen segítség környezetüket.
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