Budapest, 2016. szeptember 19.

Gyermekek Világnapja - Vodafone a gyermekekért világszerteés
Magyarországon is
Talán kevesen tudják, de a májusi Gyermeknap mellett szeptember 20-án világszerte
megrendezik a Gyermekek Világnapját is, amelyet előszöraz ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja,
az Unicef kezdeményezésére hirdettek meg1954-ben. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet
a fejlődő országok támogatásának jelentőségére.
A Vodafone számárais kiemelten fontos a gyermekek támogatása, így számos kezdeményezést
indított világszerte, amelyek elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának
támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása.
Az UNESCO 2013. évi felmérése szerint világszerte 59 millió gyermek él, akinek nem adatott
meg a tanulás lehetősége. Több mint 50 százalékuk Afrikában, a Szaharától délre fekvő
területeken lakik. Számukra hirdette meg a vállalat a Vodafone Instant SchoolsforAfrica
programot 2016-ban, melynek keretében a Vodafone Alapítvány kongói, ghánai, kenyai,
lesothoi, mozambiki és tanzániai fiatalok milliói számára biztosít ingyenes hozzáférést az egyik
piacvezető non-profit oktatás-technológiai szolgáltatóval, a "LearningEquality"-vel közösen
kifejlesztett internetes tananyagokhoz. Mindemellett az Alapítvány tabletekkel, laptopokkal és
vetítőkkel is ellátja az iskolákat, biztosítva a diákok számára, hogy a fejlett országokéhoz
hasonló minőségű és mélységű oktatásban részesülhessenek.
A Vodafone Magyarországon is fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek és iskolák
támogatását, ezért hosszú évek óta működik együtt a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
alapítványával, a Komplex Instrukciós Programot (KIP) Magyarországon működtetőPrima díjas
Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvánnyal. A Vodafone Magyarország, a Vodafone
Magyarország
Alapítvány
és
aHejőkeresztúri
Iskolásokért
Alapítvány
2015decemberébenindította el aVodafone Digitális Iskola Programot, amelyhez eddig 25,
jobbára hátrányos helyzetű gyermekeket oktató iskola csatlakozott.
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.

