Budapest, 2020. december 15.

Több százezer virtuális ponttal zárult az OncoVR és a Vodafone Alapítvány
virtuális kihívása
Hírességekkel mérték össze ügyességüket a gyerekek
Elsöprő sikerrel ért véget a VR-el a Falakon át – A VR Mindenkié elnevezésű
jótékonysági VR-bajnokság, ahol iskoláskorú, köztük tartós kórházi ellátásra
szoruló gyermekek mérték össze ügyességüket vállalkozó kedvű felnőttekkel,
köztük hírességekkel. A VR-bajnokság szakmai és technikai hátterét a Vodafone
Magyarország Alapítvány és az OncoVR program biztosította. Az egy hónapig tartó
megmérettetés nem meglepő módon a gyerekek győzelmével zárult.
Déméter ház, Tűzoltó utcai II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika, Máltai Szeretetszolgálat Zuglói
Családok Átmeneti Otthona, Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola – a VR-bajnokság során
többek között ezeknek az intézményeknek biztosított VR szemüveget az OncoVR program,
melynek alapítója Dr. Erdős Sándor. A fiatal orvos OncoVR projektjével 2019-ben a Vodafone
Digitális Díj egyik nyertese volt, 2020-ban pedig a Vodafone Alapítvány Digitális Kórházi
Angyalaként fejleszti tovább projektjét. Az OncoVR program központjában egy VR-kalandjáték áll,
melyet kifejezetten tartósan kórházi ápolásra szoruló, főként daganatos gyerekek számára
fejlesztett Dr. Erdős Sándor, a vele szoros együttműködésben dolgozó szakorvosok
közreműködésével. Az OncoVR játék eredeti célja, hogy – a kezelései során jelentkező szorongás
csökkentésével és virtuális valóság segítségével – a beteg gyerekek pszichés megküzdését
segítse, azonban a játék bárki számára izgalmas kihívást jelenthet.
Az elmúlt hónapban lezajlott, a VR-rel a Falakon át – A VR Mindenkié elnevezésű jótékonysági VRbajnokság célja az volt, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye az OncoVR programot, és
hogy minél többek, felnőttek és gyerekek számára egyaránt láthatóvá váljon, hogy a digitalizációt
milyen sokféleképpen lehet a társadalom szolgálatába állítani. Az egy hónapos kihívás során az
OncoVR játékot többek között a Vodafone Alapítvány „Falakon Át” elnevezésű programjában részt
vevő egészségügyi és szociális intézményekben, valamint a Digitális Iskola Program egyik
partneriskolájában is kipróbálhatták a gyerekek.
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„Elképesztő érzés volt eljutni új intézményekbe és látni azt, hogy az általunk fejlesztett VR játék a
kórház falait is képes áttörni. Külön öröm számomra, hogy ezt a pozitív hatást a mostani rendkívül
nehéz időszakban tudtuk elérni. A Mórahalmi Molnár Ferenc Általános Iskolában arra is
lehetőségem volt, hogy robotika szakkörös diákokkal beszélgethessek arról, hogy miként lehet a
technológiát nemes célok szolgálatába állítani. Ez csak az első lépés volt, ugyanis a jövőben
szeretnénk még több iskola felé nyitni és olyan szemléletformáló előadásokat tartani a diákoknak,
amelyek segíthetik őket abban, hogy egy jobb világot teremtsenek a tudomány és a technológia
segítségével.” – mondta el Dr. Erdős Sándor, az OncoVR alapítója és a Vodafone Digitális Kórházi
Angyala, akinek jövőbeni tervei közt szerepel az is, hogy az OncoVR programot olyan
intézményekbe is eljuttassa, ahol szociálisan vagy egészségügyileg nehéz helyzetben lévő
gyermekek tartózkodnak, hiszen, mint vallja, a VR mindenkié.
A gyerekek által kihívott felnőtt csapatot a legismertebb hazai tech újságírók, a Vodafone
munkatársai és az OncoVR támogatói mellett népszerű influencerek is erősítették. Kovács Zsolt
YouTuber, Járai Márk, a Halott Pénz zenekar gitárosa és énekese, valamint Zsiros László Róbert
tudománykommunikációs szakember például szintén a felnőtt csapat számára gyűjtötték a
virtuális pontokat.

„Ha van egy kis szabad időm, azt általában videójátékozással töltöm, van saját VR szemüvegem is,
ezek nekem sokat segítenek abban, hogy akár csak egy átlag hétköznapon kikapcsolódjak és kicsit
kizökkenjek a mindennapi valóságból. Éppen ezért biztos vagyok abban, hogy egy gyerek számára,
aki sok időt tölt kórházban, ahol nem lehet a barátaival, egy ilyen eszköz mindenképp nagy
segítség lehet abban, hogy a kezelésekkel járó stresszt és szorongást csökkentse. A VR terápia
egyre elterjedtebb és elfogadottabb a világon, így nagyon örülök, hogy Magyarországon
testközelből találkozhattam egy ilyen kezdeményezéssel.” – mondta el Járai Márk.
„Jó érzéssel tölt el, hogy egy ilyen nemes célt szolgáló kezdeményezéshez csatlakozhattam, és
mindeközben még jól is szórakoztam az izgalmas játék során. Az OncoVR program nagyszerű
példája a Vodafone Alapítvány azon missziójának, miszerint a technológiát nemes célok
szolgálatába állítsuk, annak érdekében, hogy az a társadalom minél szélesebb rétegének nyújtson
segítséget.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Alapítvány kurátora, a Vodafone
Magyarország Igazgatóságának Alelnöke.
A kezdeményezés kiegészült egy adománygyűjtő akcióval is, amely egészen december 20-ig
elérhető ezen az oldalon. A befolyt támogatások az OncoVR hátterét is biztosító Technológiával
az Egészségért Alapítvány munkáját segítik, amelynek egyik legfőbb célja az OncoVR videójáték
továbbfejlesztése, hogy az még hatékonyabban támogathassa a daganatos gyermekek pszichés
megküzdését, és még több gyermekhez juthasson el.
További információk:
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A Vodafone-ról
A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő
érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk
véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat,
és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok
működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az
oktatás vagy az egészségügy.
A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati
szolgáltatója, afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 42 millió ember számára teszi lehetővé a
mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 22 országban működtetünk mobil és vezetékes
hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint
300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22
millió TV ügyfél, továbbá több mint 100 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot.
Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink,
valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész
társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést.
Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra,
meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük,
továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy
újrahasznosítjuk.
További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn
oldalunkat itt.
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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