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Budapest, 2013. április 22.

Szivattyúkkal segítette a belvíz elleni küzdelmet a Vodafone Humanitárius
Alap
Az elmúlt hetekben a folyómenti települések lakóit
megfeszített munkára késztette a belvíz elleni küzdelem. JászNagykun-Szolnok
megyében
a
Magyar
Ökumenikus
Segélyszervezet azzal a kilenc szivattyúval tudta segíteni a
települések védelmét, amelyek gyors beszerzését a Vodafone
Humanitárius Alap által nyújtott 3 millió forintos támogatás
tette lehetővé.
A berendezések segítségével a Segélyszervezet és önkéntesei a
Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve április
5-től
kezdve
öt
településen
–Jászalsószentgyörgyön,
Alattyánban, Jásztelken, Jászboldogházán és Tiszaburán –
dolgoztak annak érdekében, hogy megóvják a belvíz által
veszélyeztetett értékeket.
A szivattyúk segítettek többek között abban, hogy egy
mozgássérült férfi házának udvarából eltávolítsák a vizet,
valamint annak megelőzésében, hogy a belvíz betörjön a
tiszaburai Árpád-kori műemlék templomba. A munka első nyolc
napja alatt a Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei a kilenc
szivattyúval körülbelül 50 ezer köbméter belvíztől mentesítették
a településeket.

„A Vodafone Humanitárius Alapot 2011 januárjában hoztuk létre a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
közreműködésével azzal a céllal, hogy természeti katasztrófák és egyéb krízishelyzetek esetén azonnali, gyors
segítséget nyújtson a rászorulóknak. A Humanitárius Alap forrásait elsőként a vörösiszap által elöntött
térségben használtuk fel 2011-ben. Ez az együttműködés egyedülálló Magyarországon, hiszen katasztrófa

esetén azonnal rendelkezésre áll a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatása. Ez biztos hátteret ad az
Ökumenikus Segélyszervezet munkájához, így a lehető leghamarabb célba tudják juttatni a
segélyszállítmányokat illetve a szükséges készülékeket. A Vodafone Magyarország üzleti stratégiájának
kiemelkedően fontos része a környezetre való odafigyelés, a társadalmi szempontból fenntartható működés.
Azon túl, hogy felelős vállalatként működünk, szeretnénk elismerni mások erőfeszítéseit is. A Vodafone
természeti katasztrófák és egyéb krízishelyzetek esetén sem késlekedik az áldozatok segítségére sietni.” –
mondta el Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és vállalati felelősségvállalási
igazgatója.
„Nagyra értékeljük a Vodafone Humanitárius Alap jelentette együttműködést, hiszen az abból származó
támogatás egyedülálló módon azonnal a rendelkezésünkre áll, ami biztos pontot jelent a gyors reagálást
igénylő helyzetekben a segítség mielőbbi megkezdéséhez. A belvíz elleni védekezés esetében az Alap
támogatása volt a kiinduló pontja annak az országos szintű összefogásnak, amelynek révén heteken át
hatékony segítséget nyújthattunk a belvíz elleni küzdelemben.” – tette hozzá Gáncs Kristóf, a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

A Vodafone Magyarország Alapítványról

A Vodafone globális felelősségvállalási politikájának részeként 27 országban hozta létre helyi alapítványát,
felismerve azt, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett
társadalmi befektetési programokkal lehet a leginkább kielégíteni. Ezzel kezdte meg működését 2003-ban a
Vodafone Magyarország Alapítvány, amely megalakulása óta több mint egy milliárd forint támogatást osztott ki
civil partnerei között. Az adományozáson túl azonban egyre fontosabb szerepet töltenek be a szakmai jellegű
társadalmi befektetési programok, 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. Ennek
érdekében végzett tevékenysége három fő területre összpontosít: a közbiztonság javítására, közösségi
programok támogatására és hátrányos helyzetűek oktatására.

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a megújult Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon.
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