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Tlačová správa 
 27. mája 2019 

 

 
SPOLOČNOSŤ EDENRED MOBILIZUJE 19. JÚNA SVOJICH  

8 500 ZAMESTNANCOV S CIEĽOM PODPORIŤ LOKÁLNE 

KOMUNITY 

 

SKUPINA EDENRED OZNAMUJE UZAVRETIE SVETOVÉHO 

PARTNERSTVA S PROJEKTOM IMAGINE 
 

V stredu 19. júna 2019 strávi 8 500 zamestnancov spoločnosti Edenred v 46 krajinách svoj 

pracovný čas podporou lokálnych komunít v rámci podujatia Idealday. Tento deň, určený 

na podporu solidarity, zaviedli v roku 2017 a odvtedy uvádza do praxe tri iniciatívy skupiny 

Edenred v oblasti sociálnej zodpovednosti – Idealpeople, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu 

života, Idealplanet, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia, a Idealprogress, ktorá sa 

usiluje o zodpovednú tvorbu hodnôt. Pri tejto príležitosti spoločnosť Edenred uzatvára 

celosvetové partnerstvo s mimovládnou organizáciou Le Projet Imagine, ktorú založila 

Francúzka Frédérique Bedosová. Táto jedinečná mimovládna organizácia je presvedčená, 

že „inšpirácia podmieňuje činy“, a riadi sa mottom „žurnalistika dáva nádej“. Zameriava sa 

najmä na neospevovaných hrdinov vo svete a využíva silu médií na šírenie túžby aktívne 

pomáhať, čím podporuje občiansku angažovanosť vo veľkom meradle. 

 

Celosvetové partnerstvo odráža hodnoty skupiny Edenred 

 

Spoločnosť Edenred oznamuje uzatvorenie spolupráce s mimovládnou organizáciou Le Projet 

Imagine, ktorú v roku 2010 založila Frédérique Bedosová, pracujúca predtým vyše 20 rokov 

ako rádiová a televízna novinárka a moderátorka vo Francúzsku aj v zahraničí. 

 

Mimovládna organizácia Le Projet Imagine, ktorej Hospodárska a sociálna rada Organizácie 

spojených národov udelila špeciálne poradné právo, vytvára inšpiratívny audiovizuálny 

obsah pre širokú verejnosť na celom svete. Oslovuje a motivuje spoločnosť na aktivity 

prostredníctvom programov pre školy, mestá, väznice a súkromné podniky, aby čo najviac 

ľudí prispievalo k inkluzívnemu a udržateľnému svetu. 

 

Okrem finančnej podpory bude spoločnosť Edenred do spolupráce s projektom Le Projet 

Imagine prispievať aj ďalšími aktivitami. 19. júna pri oslave dňa Idealday sa Frédérique 

Bedosová stretne so zamestnancami brazílskej pobočky spoločnosti Edenred a bude s nimi 

hovoriť na tému solidarity. V druhej polovici roku 2019 usporiada skupina Edenred v spolupráci 

s projektom Imagine súťaž Edenred Hero. V tejto súťaži budú môcť zamestnanci spoločnosti 

Edenred prezentovať prednosti združenia, ktoré sami podporujú, a získať tak pre dané 

združenie finančný dar. Frédérique svojou prítomnosťou poctí aj iné podujatia skupiny 

Edenred, aby prispela k zvyšovaniu povedomia zamestnancov o koncepte angažovanosti. 

 „Edenred je medzinárodná skupina, ktorá je prítomná na každom kontinente, napriek tomu 

sa nevzďaľuje od miestnych komunít. Nie je to len vďaka našim riešeniam, ktorých cieľom je 
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vytvoriť zo sveta práce a zamestnania prostredie pokroku a oživiť tak miestne ekonomiky, ale 

aj vďaka nášmu prístupu založenému na trvalo udržateľnom rozvoji. Som hrdý na naše 

partnerstvo s projektom Le Projet Imagine, ktoré je dobrým príkladom nášho snaženia,“ 

vyhlásil Bertrand Dumazy, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Edenred. 

 

„Zamestnanci skupiny Edenred sa môžu stať hrdinami vo svojom každodennom živote a 

zažiariť aj počas oslavy dňa Idealday. Sme radi, že sme našli partnera, s ktorým zdieľame 

dôležité hodnoty, akými sú empatia a úcta k druhým,“ povedala Frédérique Bedosová, 

zakladateľka projektu Le Projet Imagine. 

 

Idealday, deň venovaný miestnym komunitám 

 

Idealday, ktorý sa prvýkrát oslavoval v roku 2017, umožňuje zamestnancom spoločnosti 

Edenred vykonávať v pracovnom čase skutky solidarity na základe troch iniciatív trvalo 

udržateľného rozvoja skupiny – Idealpeople, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života, Idealplanet, 

ktorá sa venuje ochrane životného prostredia, a Idealprogress, ktorá sa zameriava na 

zodpovednú tvorbu hodnôt. Celkovo sa 19. júna 2019 uskutoční po celom svete takmer 70 

iniciatív. 

 

Zamestnanci spoločnosti Edenred v Mexiku budú napríklad bojovať za záchranu korytnačiek 

na pobreží Tecolutly – v spolupráci s nadáciou Vida Milenaria budú pomáhať 

novonarodeným korytnačkám dostať sa do mora. V Malajzii naši zamestnanci strávia svoj 

pracovný deň v zariadení organizácie PKYMS so sirotami a staršími ľuďmi a podelia sa s nimi o 

jedlo. Vo Francúzsku sa budú niektorí naši zamestnanci venovať kompostovaniu, iní budú 

pokračovať v aktivitách so združením „Sport in the City“. S týmto združením, ktoré poskytuje 

poradenstvo mladým podnikateľom pochádzajúcim zo znevýhodnených mestských oblastí, 

spolupracujeme od roku 2018. 

 

V roku 2018 sa takmer osemtisíc zamestnancov a partnerov spoločnosti Edenred podieľalo 

na približne šesťdesiatich iniciatívach. Zamestnanci spoločnosti Edenred Chile sa napríklad 

zúčastnili výstavby udržateľnej záhrady v centre pre znevýhodnené deti, spoločnosť Edenred 

Libanon iniciovala vydávanie jedla a zber oblečenia pre ľudí bez domova a utečencov, naši 

zamestnanci z ústredia sa zúčastnili podporných aktivít v spolupráci s troma asociáciami (Le 

Carillon, Rebelle a Sport in the City). 

 

  
Budovanie udržateľnej záhrady v Čile                Sadenie stromov v Taiwane 
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Deň venovaný pomoci mladým dievčatám  

v znevýhodnených mestských oblastiach  

vo Francúzsku 

 

Renovácia utečeneckého centra v Rakúsku 

 

Idealday v Edenred Slovensko  

 

Edenred Slovensko v rámci medzinárodného Idealday podporí Detskú fakultnú nemocnicu 

Kramáre. Dobrovoľníci zo slovenskej pobočky odovzdajú deťom v nemocnici dar v podobe 

fixiek, farbičiek, maľovaniek, farebných papierov a lepidiel, aby im spríjemnili dni strávené na 

lôžku, a pomôžu tak aj samotnému zariadeniu. Dar je sčasti financovaný našou spoločnosťou 

a sčasti je zbierkou našich zamestnancov. Zároveň tento deň dobrovoľníci využijú na 

darovanie krvi, ktoré je v našej spoločnosti už niekoľkoročnou tradíciou.  

 

 

 

▬▬ 
Edenred, globálny líder v oblasti platobných riešení pre svet práce, spája 830 000 korporátnych klientov, 47 miliónov 

používateľov a 1,7 milióna partnerských obchodníkov v 46 krajinách. Vďaka svojej globálnej technologickej 

platforme spravovala skupina v roku 2018 2,5 miliardy transakcií, predovšetkým prostredníctvom mobilných aplikácií, 

online platforiem a kariet, čo predstavovalo objem obchodov v hodnote viac ako 28 miliárd eur. 

8 500 zamestnancov spoločnosti Edenred je motivovaných záväzkom zlepšovať kvalitu života zamestnancov, 

zvyšovať efektívnosť súkromných spoločností a zvyšovať príjmy obchodníkov. Dosahujú to prostredníctvom troch 

obchodných línií: 

- Zamestnanecké benefity (strava, jedlo, oddych, kultúra, služby) 

- Riešenia pre mobilitu a vozidlový park (palivo, mýto, údržba a služobné cesty) 

- Doplnkové riešenia vrátane firemných platobných služieb (virtuálne platobné karty, identifikácia 

platobných prevodov a platieb dodávateľom), motivácia & odmeny (darčekové karty, identifikácia 

bankových prevodov a platieb dodávateľom) a verejnoprospešné programy. 

Spoločnosť Edenred je kótovaná na burze Euronext Paris a je súčasťou nasledujúcich indexov: CAC Next 20, 

FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe. 

 

Edenred na Twitteri: www.twitter.com/Edenred 

 

Logá a iné ochranné známky uvedené v tejto tlačovej správe sú registrované ochranné známky spoločnosti Edenred 

S. A., jej dcérskych spoločností alebo tretích strán. Nesmú byť použité na komerčné účely bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu ich vlastníkov. 
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