
 

Budapest, 2016. szeptember 23. 

Közel 800 km tekerés a Vodafone Digitális Iskola Program hátrányos helyzetű diákjaiért 

A Vodafone Magyarország Alapítvány az Európai Mobilitási Hét alkalmából jótékonysági 

kerékpározásra biztatta mindazokat, akik rendszeresen bicikliznek, vagy esetleg csak néhanapján 

pattannak két kerékre. A lelkes tekerők 7 nap alatt - szeptember 16. és 22. közt – közel 800 

kilométert tettek meg és posztoltak okostelefonos alkalmazásokkal a Facebook-on vagy az 

Instagramon, így az Alapítvány a 2016/2017-es tanévben a letekert kilométerekért cserébe 

400.000 forinttal növeli a Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő iskolák és diákok 

támogatására fordított összeget. 

A vállalat kiemelten fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást mind a fenntartható, élhető és 

egészséges környezet megteremtése, mind a jövő generációjának képzése, az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében. Ez az oka annak, hogy mintegy összekapcsolta a társadalom 

környezettudatosságának növelése, valamint az egészség és az életminőség javítása céljából évente 

megrendezettEurópai Mobilitási Hetet a Vodafone Digitális Iskola Programmal. 

A 25 iskolában mintegy 6400 hátrányos helyzetű gyermek oktatását és több mint 700 pedagógus 

munkáját érintő Vodafone Digitális Iskola Programmal a vállalat a hazai köznevelési rendszer fenntartható 

fejlesztéséhez, az infokommunikációs eszközök oktatási felhasználásának elterjesztéséhez, továbbá a 

digitális esélyegyenlőség megvalósításához kíván hozzájárulni. A Program keretében a Vodafone összesen 

1300 darab Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet adott át az iskoláknak,valamint díjmentesen biztosítja az 

eszközök oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet és finanszírozza az érintett 

gyermekek és pedagógusok internetbiztonsági oktatását. 
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A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 55 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 465 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország integrált 

technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások 

egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, hogy 

az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal 

lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 

1,4 milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 

mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone 

Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez. A Vodafone Magyarország 

Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre összpontosít: 

mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

 

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

Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

