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Az UniCredit bankjai és Alapítványa összesen 500 000 euró értékű támogatást nyújt 44
gyermekekkel foglalkozó nonprofit projektnek a Csoport 12 országában
Az UniCredit Alapítvány 2019 decemberében hívta életre „2019. évi európai pályázati felhívás – A gyermekkor
támogatása” elnevezésű kezdeményezését, amelynek célja a gyermekeket segítő társadalmi projektek feltárása és
támogatása azokban az európai országokban, ahol az UniCredit Olaszországon kívül jelen van. A Csoport bankjai
felkérést kaptak, hogy 2020. február végéig nyújtsanak be az UniCredit Alapítványnak egy előválogatott listát az
adott országbeli esélyes helyi projektekről. Az Alapítvány által felállított szakértői zsűri ebből választotta ki azokat a
nyertes kezdeményezéseket, amelyek között a mindösszesen 500 000 eurós díjazás megoszlik.
44 projekt kapott támogatást az Alapítványtól a Csoport 12 országában: Németországban, Ausztriában, Bosznia Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában,
Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
Maurizio Beretta, az UniCredit Alapítvány elnöke megjegyezte: „Összhangban azzal a közös meggyőződésünkkel,
hogy mindig jót s jól kell cselekedjünk, az UniCredit Csoport különböző európai bankjai az UniCredit Alapítvánnyal
közösen munkálkodtak azon, hogy a gyermekekkel és az ő szükségleteikkel foglalkozó, támogatásra érdemes helyi
projekteket kiválasszák. Az egyes országokban működő bankjaink kulcsfontosságú szerepet töltöttek be a
kezdeményezés során abban, hogy a valóban az arra érdemes projektek kapják meg a díjat, az adott közösség
igényeivel és körülményeivel összhangban.”
Az UniCredit Alapítvány továbbra is elkötelezett a helyi közösségek támogatása mellett mindazokon a piacokon,
ahol a Bank jelen van. A koronavírus-válságra válaszul az Alapítvány jelentős értékű felajánlásokat tett a Csoport
különböző piacain, és ennek keretében kórházakat és a COVID-19 elleni védekezésben a frontvonalon tevékenykedő
különböző nonprofit szervezeteket támogatott.
A „2019. évi európai pályázati felhívás – A gyermekkor támogatása” kezdeményezés keretében kiválasztott minden
projekt nonprofit szervezetek kezelésében működik és középpontjában a gyermekek és kamaszok (0-18 év közöttiek)
támogatása áll, összhangban az adott helyi közösség prioritásaival és azzal a céllal, hogy közép- és hosszú távon
pozitív társadalmi hatásokat érjünk el.
A nyertes projektek a következők:
Ausztria




SOS Gyermekfalu
Caritas
Teach for Austria

Bosznia-Hercegovina








Heart for the kids
SOS Gyermekfalvak
The road to life
Koraszülött Csecsemők Szülei
Palei Ifjúsági Tanács
Adj Esélyt
Szikra

Bulgária








Agapedia Bulgária Alapítvány
Humánpolitikai Központ
Június Elseje Egyesület
Ajándékozz könyvet (Podarete Kniga)
Tanulj Alapítvány
Szülői Szövetség
Szófiai Start Akadémia Alapítvány
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Horvátország




Hrvatska zajednica za Down Sindrom
Udruga Dar – tehetséges gyermekek
Udruga Kriljesnica – rosszindulatú betegségben szenvedő gyermekek

Csehország




Nave Italia
Domov Laguna Psary
Deti Upinku

Németország




Pfennigparade: inkluzív start-up workshop
Initiative krebskranke Kinder: művészetterápia
Cleven-Stiftung: fit4future

Magyarország




Piros Orr Bohócdoktorok
Suhanj! Alapítvány
Bátor Tábor Alapítvány

Románia




Magic Association
Associatia Faborisa
Fundatia Parada

Oroszország





Konsztantyin Hábenszkij Karitatív Alapítvány
„Vera” Karitatív Alapítvány
Mozgássérültek „Perszpektíva” Regionális Szervezete
„Downside Up” Karitatív Alapítvány

Szerbia





Rákbeteg Gyermekek Szüleinek NURDOR szervezete
Tijana Jurić Alapítvány
Patria Szövetség
Szellemi Fogyatékos Személyek Támogatása

Szlovákia




Naruc – Segítség a Gyermekeknek
Malíček, o.z.
Hospic Plamienok

Szlovénia


Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste Polje

A nyertes projektekre vonatkozó további részletekhez kattintson ide
**********
Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljes körűen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll kiterjedt ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára,
akiknek európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető
bankjaihoz: Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh
Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és
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Szlovéniában. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte tová bbi 18
országban szolgálja ki ügyfeleit.
Az UniCredit Alapítványról
Az UniCredit Alapítvány 2003-ban alapított vállalati alapítvány, melynek célja a hozzájárulás a szolidaritás és a
jótékonykodás kiszélesítéséhez mindazokban a közösségekben és régiókban, ahol tevékenykedünk, elsősorban azokon
a földrajzi területeken, ahol az UniCredit jelen van. Az UniCredit Alapítvány pénzügyi erőforrások és a társaságnál
jellemző vezetői készségek átadásával támogatja a helyi nonprofit szervezetek jelentős társadalmi ha tással és
innovációval járó projektjeit.

