Budapest, 2016. szeptember 16.

Tekerj és segíts!

Pattanj kerékpárra a környezetedért és támogasd a Vodafone Digitális Iskola Program
hátrányos helyzetű diákjait!
Az Európai Mobilitási Hét alkalmából jótékonysági kerékpározásra biztat a Vodafone
Magyarország Alapítvány, amely szeptember 16. és 22. között minden egyes letekert kilométer
után 10 forintot ajánl fel a Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő iskolák és azok
hátrányos helyzetű tanulói számára.
A Vodafone Magyarország Alapítvány az Európai Mobilitási Hét alkalmából jótékonysági kerékpározásra
hív mindenkit, akit zavarnak a megnövekedett autóforgalommal járó káros környezeti hatások, és aki
fontosnak tartja, hogy világszerte egyre inkább elterjedjen a fenntartható, környezet- és emberbarát
közlekedés.
A Vodafone várja a szeptember 16. és 22. között a Facebookon vagy az Instagramon okostelefonos
alkalmazások segítségével, a #digitalisiskola hashtaggel megosztott posztokat. A posztok összesítése
után a Vodafone minden kerékpárral megtett kilométer után 10 forinttal növeli a Vodafone Digitális Iskola
Programban résztvevő iskolák és diákok támogatására fordított összeget.
Az autómentes hét jegyében a Vodafone saját dolgozóit is arra bíztatja, hogy autó helyett válasszák a
környezetkímélőbb kerékpáros- vagy tömegközlekedést. 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.
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.
Az Európai Mobilitási Hetet 2002 óta Európa-szerte minden évben megrendezik szeptember 16. és 22.
között. A rendezvénysorozat célja a társadalom környezettudatosságának növelése, az egészség és az
életminőség javítása. A Program arra ösztönzi a rendszerint autóval közlekedőket, hogy az utazáshoz
fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.
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A Vodafone-ról
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!

