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Munkavállalók egészséges életmódra való „nevelése”
A CÉGRŐL
Tevékenységük a  társadalom számára végzett  olyan  munka,  mely  önkéntes alapon  átveszi  aszabadidősport területén az állam feladatait, mivel az általuk támogatott 4 millió munkavállalói –akinek munkája, szorgalma megtermeli a GDP-t, amely az országot működésben tartja – rétegnek
az egészsége, teherbírása, stressz-tűrő képessége létfontosságú a 10 milliós Magyarország, hovatovább az egész világ számára. A mindennapi sport lehetőségét biztosítja a cég immáron 16 éve.

HÁTTÉR
Megalakulásuk  óta  100  ezer  embert  sikerült  rávenniük  a  rendszeres  sportolásra,  mely  a
kezdetekben havi 3 alkalom volt, ma már ez a szám havi 10 alkalom.
Az általuk 16 éve önkéntesen, hivatásként választott terület tehát a sport, szabadidő, egészség ésrekreáció,  és  tevékenységükben  már  a  kezdetektől  megfigyelhető  volt  az  önkéntesség  és  aszabályozáson, előírásokon túli kötelezettségvállalás.
A szabadidősport, rekreációs sporttevékenység jótékony hatásai ma már köztudottak, azonban az
már kevésbé, hogy a munkahelyi sport támogatása többszörösen megtérül. Hiszen az egészségesmunkavállalónak  komoly  szerepe  van  az  üzleti  célok  elérésében:  a  rendszeres  testmozgás
nemcsak  a  fizikai  állóképességre  és  a  mentális  egészségre  van  pozitív  hatással,  hanem  aszervezeti  teljesítmény  és  hatékonyság  növelésére,  hatékonyabb  stressz-kezelésre,  abetegségben  töltött  napok  számának  csökkentésére  és  a  jobb  munkahelyi  koncentrációra,
valamint a magánéletre egyaránt!
Ez a felelős filantróp magatartás a vezérelve az egész szervezetnek. Ezt  szeretnék sugallni  akülvilág  és  a  belvilág  felé  is.  Vállalkozásukban  a  társadalmi  felelősségvállalás  körébe  tartozó
tevékenységeknek három, jól körülhatárolható irányát lehet megkülönböztetni:
1. a munkavállalók felé irányuló belső programok, melyek a munkatársak képzettségét, 

kikapcsolódási, fejlődési lehetőségeit célozzák
2. maga a fő tevékenységük, a kártya forgalmazása – az üzleti Partnerek, az All You Can Move-val közvetlen vagy akár közvetett kapcsolatban álló érintettek számára szervezett projektek
3. a külső CSR programok, a csökkent munkaképességűek, a fogyatékkal élők 

sportprogramjainak szervezése, vagy gyermek jólétet segítő szervezetek támogatása



Szervezett  vállalati  egészségnapokon  vesznek  részt,  melyeken  nem  csak  magáról  a
tevékenységükről  nyújtanak tájékoztatást  meglévő és leendő Klubtagjaiknak,  hanem különbözőegészségmegőrző  szolgáltatásokat  biztosítanak  részükre.  E  mellett  olyan  programokat
szerveznek,  amelyek  segítenek  a  munkavállalóknak,  célcsoportoknak  az  egészséges  életmódkialakításában.

Az egészségnapok alkalmával olyan programokat szerveznek, mint pl. testösszetétel mérés, FMSszűrés,  stresszoldó  irodai-masszázs  kezelés,  sőt  számos  esetben  meghívják  valamely
sportlétesítmény partnerük edzőjét egy-egy ilyen egészségnapra. Abból a célból teszik ezt, hogyegy mozgásformát, vagy sportágat ismertessenek meg, kedveltessenek meg a munkavállalókkal.
Olyan  meghívott  tanácsadóik  is  vannak,  akik  azzal  foglalkoznak,  hogy  egyénre  szabottansegítsenek annak eldöntésében, hogy kinek milyen mozgásforma tekinthető ideálisnak. S akár
abban is segítenek, hogy sport- vagy egyéb sérülés esetén mikortól, milyen sport ajánlott, vagy amunkába  visszatérő  kismamák  számára  nyújtanak  segítséget  a  megfelelő  mozgásforma
kiválasztásában.

Kitelepüléseiken  táplálkozástudománnyal  kapcsolatos  tanácsadást  is  nyújtanak,  illetve
szerződéses  kapcsolatban  állnak  olyan  partnerekkel,  akik  életmód  tanácsadási,  életvezetésiszolgáltatásaikból az AYCM Klubkártyával rendelkező Klubtagok részére kedvezményt nyújtanak
áraikból.

Ezek a programok az egészségnapok alkalmával természetesen ingyenesek, és AYCM mind azt acélt szolgálják, hogy Klubtagjaik körében népszerűsítsék az egészséges életmódot. Azon túl, hogya SportPass révén biztosítják részükre a korlátlan mozgás lehetőségét, szeretnék számukra széles
körben megismertetni a sportolás örömét, és annak jótékony hatásait.

Mind emellett fontosnak tartják az általuk támogatott munkavállalói réteg egészségtudatosságravaló nevelését, s korántsem másodlagosan pedig az egész magyar lakosság egészségi állapotát,jólétét.  Régóta  ismert  és  bizonyított  tény  ugyanis,  hogy  egy  ország  gazdasági  növekedése
elősegíti  a  lakosság egészségi  állapotának  javulását.  A gazdasági  növekedés,  illetve a  jólét  ajövedelmeken  keresztül  két  módon  járul  hozzá  az  egészség  javulásához,  egyrészt  közvetlen
hatása  van  azokra  az  anyagi  feltételekre,  amelyek  pozitívan  befolyásolják  a  biológiaifennmaradást, valamint az egészséget, másrészt a társadalmi részvétel révén, az életkörülmények
befolyásolásával, a biztonságérzet növelésével.


