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8 millió euróval segítheti a Vodafone az afrikai nőket
Kandech Evelyn is támogatta a Vodafone Red Heart Day Valentin napi akcióját
Idén első alkalommal rendezte meg a Vodafone globális adománygyűjtési
akcióját, a Vodafone Red Heart Day-t. Február 14-én, Valentin napon az összes
Vodafone-os leányvállalat alkalmazottai a szülés utáni fisztulában szenvedő
tanzániai nők megsegítésére gyűjtött adományokat, hogy a mobiltechnológia
mellett 8 millió euróval is támogathassák a rászorulókat. Ez a nap a Vodafoneról, a dolgozók által végzett munkáról és az emberek életében történő minőségi
javulásról szólt.
Valentin napján az emberek számos módon kifejezhetik szeretetüket társaik iránt. A
társadalmi felelősségvállalási programjairól jól ismert Vodafone ezt az alkalmat is
megragadta, hogy egy sokakat érintő problémát segítsen megoldani.
A Vodafone célja, hogy ne csak adományokkal, de innovatív technológiájával is
támogassa azokat a tanzániai nőket, akik a szülés utáni fisztula kialakulása miatt orvosi
segítségre szorulnak. Évente több mint 3000 ilyen esetet regisztrálnak, de a nők
többségének anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy lakhelyéről eljusson a kórházba,
ahol elvégezhetik a gyógyulást hozó rutinműtétet. A Vodafone tanzániai vállalata, a
Vodacom Tanzania 2010-ben fogott össze egy helyi kórházzal, hogy közösen vegyék fel a
harcot a nők megsegítéséért.
A betegek a szükséges kezelést az ún. M-Pesa mobiltechnológia, a Vodacom által
kifejlesztett mobil pénzátutalási megoldás és az összegyűjtött adományok segítségével
kaphatják meg. A kórház által szerte az országban kiválasztott orvosok műtétre
ajánlhatják szülés utáni fisztulával diagnosztizált betegeiket. Amint a kórház megkapja az
sms-t a beteg adataival, átutalja az útiköltséget. Amikor pedig a beteg a kórházba
érkezve jegyével igazolja az utazást, az intézmény a beküldő orvos számlájára átutal 3
dollárt, ezzel motiválva minél több beteg nő meggyógyítására. Az M-Pesa bevezetése óta
duplájára nőtt a helyreállító műtétek száma, hiszen ezzel a rendszerrel mindenki jól jár.
Az orvosnak is érdeke, hogy a beteg eljusson a kórházig, a beteg pedig az anyagi terhek
megszűnésével koncentrálhat a gyógyulásra.
Az akciónak köszönhetően globálisan már összegyűlt a tervezett 8 millió eurós támogatás
több mint fele. A Vodafone budapesti és miskolci székházában is minden az
adománygyűjtésről és a szeretetről szólt Szent Bálint ünnepén. A felhíváshoz csatlakozott
Kandech Evelyne, a Megasztár korábbi versenyzője, aki a cég felsővezetőivel karöltve
árusította az egyedi Red Heart Day karkötőket. A sztár örömmel vett részt az akcióban,
hiszen afrikai gyökerei miatt szívén viseli a tanzániai nők sorsát is. Annak érdekében,
hogy a vállalat dolgozói jobban megismerjék a kontinenst és Tanzániát, a szervezők
afrikai fotókiállítással, Jaksity Kata Ugandában forgatott, az ottani nők problémáját
feldolgozó filmjének vetítésével és hozzá kapcsolódó beszélgetéssel, valamint – a
Starbucks-szal közösen – afrikai kávék kóstolásával készültek erre a különleges napra.
„Igaz, hogy Tanzánia távol van tőlünk, és sokak idegenkednek a problémától, de nem
szabad elfelejtenünk, hogy itt egy olyan betegségről van szó, ami gyógyítható, és komoly
társadalmi problémát jelent ebben az afrikai országban. Mi sem természetesebb annál,
mint hogy egy telekommunikációs vállalat az adományokon túl a megfelelő technológiai
háttér biztosításával járuljon hozzá egy ilyen komoly probléma megoldásához.” – foglalta

össze a kezdeményezés lényegét Gothárdi Ibolya, a Vodafone Magyarország Humán
Erőforrás Vezérigazgató-helyettese.
A keddi Vodafone Red Heart Day és az adománygyűjtés csak az első lépcsőfoka volt a
Vodafone globális összefogásának. A gyűjtés első napján közel félmillió forint gyűlt össze
a Vodafone Magyarországnál.
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