Basın Bülteni

Roche Çalışanları İhtiyaç Sahibi Çocuklar
İçin Yürümeye Devam Ediyor
Roche çalışanları, 15 yıldır dünya çapında gerçekleştirilen ve Roche
Türkiye tarafından 9. kez destek verilen “Roche Çocuklar İçin
Yürüyor” projesi kapsamında adımlarını bu yıl da yardıma muhtaç
çocuklara destek olmak için attı
İstanbul, 28 Haziran 2018 – Dünya çapında temel sosyal haklardan mahrum
çocuklara yardım etmek ve onlara daha aydınlık bir gelecek sağlamak amacıyla yürütülen
“Roche Çocuklar İçin Yürüyor” projesi, uluslararası çapta 15 yıldır düzenleniyor. 157 şirket
bölgesinden binlerce Roche çalışanının gönüllü katkısıyla hayata geçirilen etkinliğin Türkiye
ayağı bu sene 27 Haziran Çarşamba günü tüm Roche Türkiye çalışanlarının katılımıyla
gerçekleşti.
2003 yılında başlatılan bu sembolik yürüyüş sayesinde 220.000’in üzerinde Roche çalışanı,
dünya genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çocuklara yönelik sağlık ve eğitim
projelerinde değerlendirilmek üzere bugüne dek 17 milyon İsviçre frangının üzerinde bağış
topladı. Dünya çapında tüm Roche çalışanlarının katıldığı yürüyüş, bu yıl dünyada 15. Kez
yapılırken, Roche Türkiye de bu global yolculuğa 9. kez ortak oldu.
“Roche Çocuklar İçin Yürüyor” girişimi 2003 yılından beri, Afrika’da bulunan ve dünyanın
en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Malavi’de; okullar, sınıflar ve kimsesizler için
merkezler kurulması, üniversite mezunlarının desteklenmesi ve gıda ile temiz su
sağlanmasıyla, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değişime katkıda bulundu. 2017’de
düzenlenen yürüyüşten bugüne, Malawi ve Filipinler’de devam eden programların yanı sıra
Etiyopya, Nepal ve Kenya’da 3 yeni eğitim ortaklığı başlatıldı. 75’den fazla çocuk projesi
desteklenirken, Etiyopya’da 7300 çocuk erken çocukluk eğitim programından ve Malawi’de
2000 çocuk erken çocukluk gelişim merkezlerinden yararlandı.
Geleneksel yürüyüş coşkusunu beraber yaşayan, Roche Grubu'nun Türkiye'de iki şirketi
Roche İlaç ve Roche Diagnostik çalışanlarının topladıkları bağışlar ve şirketin bu tutara denk
gelen kurumsal katkısının yarısı, Malavi, Etiyopya ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan çocuklara destek olma amacıyla çeşitli projelere yönlendirilirken, diğer yarısı da
Unicef Türkiye’nin "Tarım İşçisi Çocukları" projesine bağışlanıyor.

Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer
almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u,
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en
büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde
öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi
yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere
erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryaller ve kanser
ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) dokuz yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup Lideri
seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2017 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden fazla çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına 10.4 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 53.3 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugair Pharmaceutical şirketinin de
çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.

