Budapest, 2020. április 16.

2 millió eurós alapot hoz létre a Vodafone Csoport a koronavírus elleni harc
támogatására
Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport,
ezzel segítve a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került karitatív szervezetek munkáját. A
Vodafone Magyarország és a VOIS Vodafone Szolgáltató Központ munkavállalói hamarosan a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára adakozhatnak, az így
összegyűlő összeget pedig a Vodafone Alapítvány megduplázza.
A Vodafone Csoport és Alapítvány már eddig is számos kezdeményezést indított a koronavírus miatt kialakult
helyzetben, pénz- és természetbeni adományok formájában, összesen 5,4 millió euró értékben. Ezek közé
tartoznak például a több országban elérhető kereskedelmi ajánlatok, illetve az egészségügyi információkhoz és
ingyenes online orvosi konzultációhoz való jobb hozzáférést előmozdító intézkedések. A Vodafone Csoport és
vállalatai az iskolák bezárásával egyidejűleg hozzáférést biztosítottak a diákok számára a vezető globális online
oktatási szolgáltatók megoldásaihoz. Magyarországon a Vodafone a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó
weboldalakat és applikációkat - mint a mozaweb.hu, az oktatas.hu, az nkp.hu, a videotanar.hu, vagy az ekreta.hu adathasználat nélkül teszi elérhetővé az ügyfelek számára a tanév végéig.
A koronavírus terjedésének megakadályozását célzó korlátozások világszerte jelentős fennakadásokat okoznak, az
ezek következményeként kialakuló gazdasági turbulencia pedig sok ember életére van negatív hatással. Nem
csoda, hogy a szokásosnál jóval többen fordulnak segítségért azokhoz a karitatív szervezetekhez, amelyek maguk
is finanszírozási gondokkal küzdenek.
Az új Vodafone Alap ezért kifejezetten a saját piacain, a legkiszolgáltatottabbak számára hatalmas segítséget
nyújtó helyi jótékonysági szervezeteket támogatja.
Dr Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke így fogalmazott: „Eszközadományokkal a
koronavírust megelőzően is több alapítványt támogattunk, többek között laptopok, SIM kártyák, Mobil Wifik és
tabletek biztosításával. A jelenlegi veszélyhelyzetben úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szervezeteknek most
minden korábbinál nagyobb segítségre van szükségük. Emiatt nagy öröm számunkra, hogy útjára indíthatjuk ezt a
kezdeményezést, a Vodafone Csoport és a Vodafone Csoport Alapítvány pénzügyi támogatásával. Bízom benne,
hogy sikerül előteremtenünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára
azt a plusz finanszírozást, amelyre most különösen nagy szükségük van.”
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A finanszírozási kampány 2020. áprilisában indul és június végéig fog tartani. A Vodafone Magyarország Alapítvány
a munkatársak felajánlásait és az így megduplázott összeget a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak fogja felajánlani.
Azt, hogy minden felajánlás számít, mi sem mutatja jobban, mint hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat akár már
10.000 forintból képes egy hétig tudja üzemeltetni az idős embereket látogató szolgálat gépjárművét, vagy egy
hétig képes sokszorosítani a tananyagot az egyik legszegényebb falu valamennyi otthon tanuló diákjának. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamennyi tevékenységét átalakította a járvány miatt, karitatív munkáját az előírt
óvintézkedéseket betartva folytatja. De ezekben a hetekben is rászoruló emberek tízezreiről – köztük idősekről,
fogyatékkal élő és hajléktalan emberekről, nélkülöző családokról és leszaladó településeken élő gyermekekről –
gondoskodik nap, mint nap.
A beérkező adományokat országos intézményhálózatán keresztül használja föl az Ökumenikus Segélyszervezet
az átmeneti otthonaiban élő családok támogatására, akiknek nincs máshol „otthon maradni”, ezért a
Segélyszervezetnek kell biztosítania teljes ellátásukat, és a gyerekek digitális oktatásban való részvételét. 1000
forintból például egy az otthonukban élő gyermeknapi ellátását tudják fedezni. Segítik az intézményeik
látókörében élő hajléktalanokat, akik a Segélyszervezet továbbra is nyitva tartó intézményeiben remélhetnek csak
segítséget és a hátrányos helyzetű családokat, akiket eleve nehéz helyzetben értek utol a járvány következményei,
és még kilátástalanabbá vált küzdelmük a napi megélhetésért.
A Vodafone által már átadott tabletek, asztali gépek, monitorok és Mi-fi eszközök nagyban segítik a segélyszervezet
átmeneti intézményeiben élő gyerekek tanulását, illetve a munkahelyi körülmények jelentős változásai miatt a
segélyszervezet munkatársainak tevékenységét. „Ha fizikailag most nem is szabad egymás kezét fognunk, nem
engedjük el a bajban a rászorulókét!” – hangsúlyozta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet
kommunikációs igazgatója.
Mióta a koronavírus megjelent Magyarországon, a Vodafone számos lépést tett az ügyfelek és a közösségek
segítése érdekében. Ide tartoznak az egészségügy és az oktatás területén elindított kezdeményezések, valamint a
rászorulóknak és az egészségügyi dolgozóknak nyújtott ingyenes szolgáltatások. A koronavírussal kapcsolatos
tevékenységeinkről további információkért kérjük, látogasson el a https://www.vodafone.hu/informacio
címre.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal rendelkezünk
a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil pénzügyi szolgáltatások és a
digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.
A Vodafone Csoport 23 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint
18 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 625 millió mobil-, illetve
27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 22 millió TV ügyféllel rendelkezik, beleértve a
Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com.
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