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40.000 euró támogatást nyert három magyarországi alapítvány a gyermekkort
támogató programjaihoz az UniCredit Alapítvány pályázatán
A koronavírus idején számos nehézséggel kell megküzdenünk, de az UniCredit nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy ebben az időszakban is szem előtt legyenek az igazán fontos dolgok. Az UniCredit Alapítvány
az olasz bankcsoport országain keresztül globálisan 500.000 eurót adományoz a gyermekek igényeit
támogató egészségügyi vagy oktatási projektek megvalósulására. A támogatásból három magyar
nonprofit szervezet is részesül, melyek pályázata bekerült 12 ország díjazott programjai közé.
Az UniCredit támogatásából negyvenezer euró három magyarországi alapítvány – a Piros Orr Bohócdoktorok,
a SUHANJ! és a Bátor Tábor – között kerül felosztásra, hogy segítse a szervezetek gyermekeket célzó speciális
programjainak megvalósulását.
A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány a gyermekek és idősek gyógyulásáért dolgozik bohócdoktoraival, akik
képzett művészek, és terápiás céllal látogatnak kórházakba, otthonokba. Az „Intenzív mosoly” programjukhoz
elnyert támogatásból most még több gyermek kórházi kezelése egészülhet ki a bohócdoktorok jelenlétével,
amely csökkenti a kicsikben a szorongást, elvonja a figyelmet az orvosi eljárásokról és a nevetés jól adagolt
gyógyszerével támogatja a gyógyulást.
A SUHANJ! Alapítvány a sportolás lehetőségét teremti meg a fogyatékkal élők számára. Díjazott
pályázatuknak köszönhetően a „SUHANJ! Kölykök” programjuk bővülhet, melyben a fogyatékossággal élő
gyermekek fizikai tevékenységeire, integrációjára és szüleik pszichológiai támogatására összpontosítanak.
Céljuk, hogy minden érdekelt – a programban résztvevő fogyatékkal élő és egészséges gyermekek, a szülők,
a tanárok, az edzők és a döntéshozók – bevonásával egy befogadóbb társadalom épüljön Magyarországon.
A Bátor Tábor Alapítvány életre szóló élményekkel - terápiás rekreációs módszerekkel, táborokkal, kórházi és
online programokkal - teszi könnyebbé a krónikus betegségben szenvedő gyermekek és családjaik
hétköznapjait. Az elnyert támogatásnak köszönhetően „GO! Tábor bárhol” kórházi programjuk bővítésére
nyílik most lehetőség. Ez a program olyan gyerekek támogatására és gyógyítására jött létre, akiknek az állapota
nem teszi lehetővé, hogy fizikailag táborozzanak. A számukra kifejlesztett terápia akár egy kórházi ágyon vagy
egy váróban is elvégezhető, és rugalmasan adaptálható a különböző igényekhez, célja pedig, hogy egy időre
elfelejtődjön a kicsik betegségtudata, és vidámság költözzön a helyére.
Az UniCredit Alapítvány társadalmi tevékenységének legfontosabb stratégiai területe a (0-18 év közötti)
gyermekek és serdülők támogatása különféle módszerekkel és eszközökkel. Célja, hogy hathatós segítséget
biztosítson azoknak a szociálisan aktív helyi nonprofit szervezeteknek, akik beteg vagy hátrányos helyzetű
gyerekeken segítenek, vagy a gyerekek oktatásában és integrálásában nyújtanak maradandót. A támogatott
nonprofit szervezeteken keresztül az UniCredit Alapítvány egyre több gyermek életkörülményeire tud pozitív
hatással lenni.
A nyertesek megkezdik a díjazott programok kivitelezését, és a helyzet miatt most alternatív megvalósításban
is gondolkodnak.
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UniCredit Alapítvány
Az UniCredit Alapítványt 2003-ban alapították azzal a céllal, hogy hozzájáruljon társadalmi és humanitárius célokhoz és
támogassa a tanulmányokat és a kutatásokat a gazdasági és pénzügyi területen mindazokban a közösségekben és
területeken, ahol a Csoport tevékenykedik (az európai és Közép-európai régió 14 országában). Pénzügyi források és vezetői
készségek átadásával az UniCredit Alapítvány olyan nagy hatású társadalmi projekteket és kezdeményezéseket támogat,
melyek helyi vonatkozásúak és fiatal tehetségekre és kutatásokra irányulnak. Különös figyelmet szentel az alapítvány a
munkavállalói közösségek bevonására, lehetőséget kínálva arra, hogy a bankon belül a szolidaritás kultúrájának még inkább
a részeseivé válhassanak dedikált tanulmányi és kutatási programok által. www.unicreditfoundation.org
Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki szolgáltatásaival,
valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles 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 Szlovéniában. Képviseleti irodáinak és
fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban szolgálja ki ügyfeleit.

