Budapest, 2017. 03. 14.

Összefogott az UniCredit és a Waberer’s

Egy kamionnyi bútor a hátrányos helyzetű kisfalu lakóinak
Bútorokkal teli Waberer’s kamion érkezett február végén a Hajdú-Bihar megyei Toldra. Az
UniCredit adománya a nehéz körülmények között élő gyerekeket és családjaikat felkaroló
Igazgyöngy Alapítvány munkáját segíti. A két nagyvállalat összefogása nemcsak a társadalmi
felelősségvállalás fontosságára, de a különböző szektorokon belüli együttműködés
lehetőségeire is felhívja a figyelmet.
Az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben, Berettyóújfalu környékén működik az Igazgyöngy
Alapítvány: munkatársai komplex fejlesztő munkát végeznek, melyben az esélyteremtés kiemelt
szerepet játszik. A térség számos településén közel 700 gyerek művészeti nevelését végzik, „jó
gyakorlattá” vált szociális projektjeik az ott élők krízishelyzeteinek elhárítását, életminőségének javítását
és a közösségépítést célozzák. Minderre nagy szükség van, mert a gyermekek és családjaik
lehetőségei rendkívül korlátozottak. Az Alapítvány munkatársai fáradhatatlanul dolgoznak egy jobb és
élhetőbb világért, nemes küldetésüket pedig az UniCredit Bank és a Waberer’s International Zrt. is
segíti.
A nagybank és a piacvezető fuvarozó vállalat összefogása tette lehetővé, hogy a használt, de jó állapotú
bútorokból álló nagy értékű adomány eljusson a Hajdú-Bihar megyei kis zsákfaluba, Toldra, ahol azt
már nagyon várták.
L. Ritók Nóra, az alapítvány igazgatója szerint az adomány hatalmas segítség a községben élőknek. A
bútoroknak köszönhetően szebb körülmények között tanulhatnak és dolgozhatnak, az esztétikusabb
környezetben végzett munka pedig kihat a közösség értéktudatára is. Az adomány egy része a toldi
kultúrházba kerül, de jut belőle a baba-mama klubnak, a község tanodájának, az óvodának és a
családsegítőnek is. Egy új közösségi tér kialakítását is tervezik, ahol az alapítvány képzéseket tarthat –
a bútorok itt is jó szolgálatot tesznek majd.
További információ:
Herbert Tímea: timea.herbert@unicreditgroup.hu
UniCredit:
Az UniCredit erős páneurópai vállalatcsoport, amely letisztult kereskedelmi banki modellel, tökéletesen integrált
vállalati és befektetési banki szolgáltatásokkal és egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatán keresztül
szolgálja ki széles, 25 milliós ügyfélkörét.
Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem nemzetközi hozzáféréssel párosul, ügyfeleinek globális
rendelkezésre állást és támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak és további 19 ország
vezető bankjain keresztül. Az UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország, Ausztria, BoszniaHercegovina, Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Oroszország, Szlovákia,
Szlovénia, Szerbia és Törökország piacára terjed ki.
Waberer’s:
A Waberer’s International Zrt. Európa FTL (full truck load) piacvezetője a saját tulajdonú közúti vontató flottát
üzemeltető szegmensben valamint bevételét tekintve piacvezető Magyarországon a belföldi fuvarozás és
komplex logisztikai szolgáltatások területén.
A vállalat ügyfelei részére optimális szállítmányozási és fuvarozási megoldásokat nyújt Európa-szerte. A
Waberer’s 2 évesnél fiatalabb átlagéletkorú, több mint 3500 szerelvényből álló flottája 2016-ban mintegy 450

millió kilométert tett meg Európa útjain. A Waberer’s belföldi logisztikai kapacitásai meghaladják a 150 000 m2
korszerű raktárterületet, munkavállalóinak száma mintegy 6500 fő.
A nemzetközi fuvarozás szolgáltatási színvonalának folyamatos növelése érdekében a vállalat nemzetközi
hálózatot épített ki, melynek keretén belül Németországban, Olaszországban, Franciaországban,
Lengyelországban, Hollandiában, Romániában és Szlovákiában működnek leányvállalatai.
Igazgyöngy Alapítvány:
Az Igazgyöngy Alapítvány a keleti határszélen, Magyarország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségének
egyikében, a berettyóújfalui kistérségben működik 1999 óta. Az Alapítvány fő tevékenysége közé tartozik
többek között a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
gyerekekre, illetve a mélyszegénységben élők bevonása a termelőmunka világába.
Az Alapítvány üzemelteti az Alapfokú Művészetoktatási Intézményt is, amelynek sajátossága, hogy a kistérség
6 településén, összesen 23 faluból, 670 gyerek művészeti nevelését végzi, közülük csaknem 70%-ban
hátrányos helyzetű, köztük 250 mélyszegénységben élő gyermekét.

