Budapest, 2020. október 1.

Neves elismerésben részesült az ÉletMentő applikáció és a Digitális
Iskola Program
Két kategóriában is első helyen díjazta a Vodafone Alapítvány projektjeit az egyik
legjelentősebb hazai vállalati felelősségvállalással foglalkozó szervezet, az Effekteam az
október 1-jén megrendezett Effekt 2030 díjátadón. Az ÉletMentő applikáció az
Esélyteremtő üzlet, a Digitális Iskola Program pedig a Mindenki társadalma kategóriában
bizonyult a legjobbnak.
A Vodafone Alapítvány két projektjét is díjazták az Effekt 2030 díjatadó eseményen október 1-jén.
Az ÉletMentő applikáció az Esélyteremtő üzlet kategóriában bizonyult a legjobb pályamunkának,
ahova olyan programokkal lehetett nevezni, amelyek a társadalmi jóllétet, ezen belül is a mindenki
számára elérhető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést szolgálják. A Digitális Iskola Program a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az élethosszig tartó tanulást és a társadalmi
esélyegyenlőség megteremtését célzó kezdeményezések között indult, így végül a Mindenki
társadalma kategória első helyét érdemelte ki a zsűri döntése alapján.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett
szakemberek egyik legelismertebb szervezete, az Effekteam díjazta tevékenységünket. A
Vodafone Alapítvány keretein belül a kezdetek óta azon dolgozunk, hogy programjaink révén a
technológiát a közjó szolgálatába állítsuk és minél több ember életét tegyük jobbá. Úgy
gondolom, hogy mindkét díjazott programunkkal sikerült elérnünk ezt a célt: ÉletMentő
applikációnk már eddig is közel fél millió ember számára könnyíti meg a mentőhívást, Digitális
Iskola Programunk keretében pedig több ezer pedagógust és több mint 14000 diákot vezettünk
be a digitális oktatás világába.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Zrt.
Igazgatóságának Alelnöke, a Vodafone Magyarország Alapítvány kurátora.

„Az Effekt 2030 Díj megalapításával az volt a célunk, hogy a vállalatok példaértékű, hatékony
környezeti és társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével hozzájáruljunk
a vállalatok társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítéséhez. A
Vodafone Alapítvány mindkét, általunk díjazott programja a vállalati felelősségvállalás nagyszerű
példái, amelyek innovatív módon, a technológia segítségével járulnak hozzá a társadalmi jólléthez
és esélyegyenlőséghez.” – mondta el Dr. Molnár Klára, az Effekteam igazgatója.
Az Effekteam a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb
platformjaként azon dolgozik, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi
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és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek
értéket a közösségek számára. Az Effekteam célja, hogy támogassa a felelősen gondolkodó üzleti
és non-profit szereplők közösségi befektetéseit a valódi, mérhető és kimutatható környezeti és
társadalmi hatás elérése érdekében.
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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.
június 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobil ügyfelünk van, köztük Európában több mint 27 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 — 25 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 nyújtott Magyarországon. Legfontosabb céljuk, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó
szolgálatába állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
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