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Budapest, 2020. július 16. 

1,3 millió eurót gyűjtöttek össze a Vodafone Csoport dolgozói a koronavírus 

elleni harc támogatására 

Áprilisban jelentette be a Vodafone Csoport, hogy nemzetközi szinten gyűjtést indít munkavállalói 

körében, hogy ezzel segítsék világszerte a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került 

karitatív szervezetek munkáját. A három hónapon át tartó gyűjtés június végén zárult le, ezalatt a 

Vodafone Csoport dolgozói összesen 1,3 millió eurót gyűjtöttek össze. A Vodafone Magyarország 

és a VOIS Vodafone Szolgáltató Központ munkavállalói is részt vettek a gyűjtésben, és 

adományukkal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot 

támogatják helyi szinten. 

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 a karitatív szervezetekhez. Az 

áprilisban életre hívott Vodafone Alap ezért kifejezetten a szolgáltató saját piacain, a 

legkiszolgáltatottabbak számára hatalmas segítséget nyújtó helyi jótékonysági szervezeteket kívánja 

támogatni. 

A finanszírozási kampány három hónapig volt meghirdetve nemzetközi szinten a Vodafone Csoport 

munkatársai körében. Ez idő alatt összesen 1,3 millió euró gyűlt össze a világ különböző pontjain működő 

Vodafone leányvállalatok dolgozóinak összefogásával. A Vodafone Magyarország és a VOIS Vodafone 

Szolgáltató Központ munkavállalói is részt vettek a globális kezdeményezésben, az általuk felajánlott 

összegekkel a Vodafone Magyarország Alapítvány helyi szinten a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját fogja támogatni.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamennyi tevékenységét átalakította a járvány miatt, karitatív munkáját 

az előírt óvintézkedéseket betartva folytatta. Az elmúlt hónapokban rászoruló emberek tízezreiről – köztük 

idősekről, fogyatékkal élő és hajléktalan emberekről, nélkülöző családokról és hátrányos helyzetű 

településeken élő gyermekekről – gondoskodtak nap, mint nap. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet a beérkező adományokat az átmeneti otthonaikban élő családok 

támogatására fordítja. Olyan családokat segítenek, akik a vírus miatt nehéz helyzetbe kerültek, emiatt a 

Segélyszervezetnek kell biztosítania teljes ellátásukat, és a gyerekek digitális oktatásban való részvételét. 

Segítik továbbá az intézményeik látókörében élő hajléktalanokat és a hátrányos helyzetű családokat, akiket 

eleve nehéz helyzetben értek utol a járvány következményei, és még kilátástalanabbá vált küzdelmük a 

napi megélhetésért. 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone 

vezető 

technológiai és telekommunikációs vállalatként összekapcsolja a társadalmat és digitális jövőt épít mindenki számára. 

A Vodafone két skálájú és differenciált regionális platformokra koncentrál Európában és Afrikában. 22 országban 

működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. 

március 31-i állapot szerint több mint 300 millió mobil ügyfelünk van, köztük Európában több mint 25 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, valamint 22 millió TV ügyfél. 

Összekötünk egy jobb jövő érdekében. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy a technológia és az 

összekapcsolhatóság miként javíthatja a jövőt és teheti jobbá az emberek életét. Vállalatunk révén olyan digitális 

társadalmat építünk, amely elősegíti a társadalmi-gazdasági fejlődést, mindenkit magában foglal, és nem terheli a 

bolygónkat. Elkötelezettek vagyunk, hogy jobbá tegyük egy milliárd ember életét és felére csökkentsük környezeti 

hatásunkat 2025-re. 

További információ: www.vodafone.com. 

 
A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 23 országban hozta létre helyi alapítványát. Az 

alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által 

valósítanak meg.  

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 1,5 milliárd 

forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Legfontosabb céljuk, hogy programjain keresztül a technológiát a 

közjó szolgálatába állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait. Emellett a Vodafone 

Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett is. Tevékenysége két fő területre 

összpontosít: a digitális kompetenciafejlesztésre és a nők társadalmi esélyegyenlőségének, valamint biztonságának 

megteremtésére.   

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

További információk: 
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