„Az SGS Hungária Kft. elkötelezett az értékteremtésben
− példamutatás for-profit módra”

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége civil szervezetként fontosnak tartotta,
hogy működése, szolgáltatásai és munkafolyamatai átláthatóak legyenek, ezért a civil
szervezetek közül az elsők között vezette be és működteti folyamatosan az ISO 9001
szabvány alapján a minőségirányítási rendszerét, melyet kezdetektől fogva az SGS
Hungária Minőségellenőrző és Tanúsító Kft. Tanúsítási Üzletága tanúsít.
Egy civil szervezet és egy multinacionális cég értékteremtő törekvése 2015 decemberében
egy újabb állomásához érkezett. Az SGS Hungária Kft. vezetősége a társadalmilag felelős
gondolkodása jegyében jelentős anyagi támogatást ajánlott fel a SINOSZ iskolai
színtereken

történő

szemléletformáló

munkájához,

tette

mindezt

a

Közösségi

politikájuknak megfelelve.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége a siketek és nagyothallók szakmai
érdekvédelmi szervezeteként támogatja tagjait a társadalmi beilleszkedésben. Szerteágazó
tevékenységei közül egyik kiemelt célkitűzése a jelnyelvvel, a siketek és nagyothallók
közösségével szembeni előítéletek lebontása.
Az SGS Hungária Kft. mindennapi működése során gyakorlat a különböző kultúrák kölcsönös
tisztelete és elfogadása, a jövő generációi tagjainak ösztönzése az erre való nyitottságra. Ezen
gondolatok mentén az SGS megható karácsonyi ajándékot nyújtott át a SINOSZ-nak:
erkölcsileg támogatni és anyagilag finanszírozni kívánja a SINOSZ óvodákban, általános
iskolákban és középiskolában végzett rendhagyó osztályfőnöki óráinak megvalósítását. Az
1.000.000 forintos támogatásnak köszönhetően a programok budapesti és vidéki helyszíneken
valósulhatnak meg.
Az érzékenyítő foglalkozásokat a SINOSZ közel 10 éve ugyancsak egy for-profit cég
támogatásának köszönhetően indította el. Éves szinten a SINOSZ animátorai közel 1500 fő,
6-14 éves általános iskolást és 14-18 éves középiskolást győznek meg arról, hogy a jelnyelv

egy kreatív önkifejezési mód, ami a beszélt nyelvekkel azonos értékű. Játékos interaktív
foglalkozások keretében nyújtanak betekintést a siket kultúra és a jelnyelv varázslatos
világába. Az SGS Hungária Kft. támogatásának köszönhetően ez a hiánypótló társadalmi
tudatformáló folyamat a jövőben is folytatódhat. Az esemény egy nonprofit és egy for-profit
szervezet azonos gondolkodásának szerencsés találkozása, a társadalmilag felelős jelenlét
bizonyítéka, és példamutatás a különböző hátterű, kultúrájú és gondolkodású emberek
összehozása érdekében.

