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Gift Matching Program: 500 projekt és 3,3 millió euró támogatás
2015-ben
Az UniCredit Alapítvány 13. alkalommal megvalósított kezdeményezése, amely megduplázza a
munkatársak adományait, hogy ezzel támogassa 14 ország non-profit szervezeteinek helyi és nemzetközi
projektjeit
Több mint 42 millió eurónyi adomány 2003 és 2015 között
Milánó, 2016. április 19. – Tegnap este a milánói UniCredit Towerben megtartott éves ceremónián Federico
Ghizzoni, az UniCredit elnök-vezérigazgatója és Maurizio Carrara, az UniCredit Alapítvány elnöke adta át
az UniCredit díjazott munkatársainak a 2015. évi Gift Matching program legjobb aktivitásaiért járó
okleveleket.
A munkatársi adományozói program egy 2003-ban alapított kezdeményezés, amely a nagy angolszász
vállalati alapítványok modelljét követi. A kezdeményezés mögött az UniCredit Alapítvány azon ötlete áll,
hogy bevonja munkavállalóit a jótékony tevékenységeibe, és megduplázza a munkatársak adományait.
A 14 országban (Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Németországban,
Olaszországban, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában,
Törökországban, Ukrajnában és Magyarországon) megvalósított Gift Matching Programban az UniCredit
Alapítvány idén is megduplázta a projektbe bekapcsolódó több mint 10 000 munkatárs adományát, ami így
összesen 3,3 millió eurónyi összeget tett ki. Kollégáink erőfeszítéseinek és a munkatársaikkal történő
kapcsolatépítésnek köszönhetően a jócselekedetek, amelyek a Gift Matching Program segítségével jöhettek
létre, olyan kis és nagy projektek támogatását eredményezték, amelyek a jólétet, a nemzetközi
együttműködést, az egészségügyet és az oktatást támogatják.
„Vállalati alapítványként, amely a jótékonyság modern és korszerű modelljét kívánja megtestesíteni, egyik
legfőbb feladatunk a társadalmi felelősségvállalás erősítése” – jelentette ki Maurizio Carrara, az UniCredit
Alapítvány elnöke. „Az egyéni szolidaritásnak és elkötelezettségnek a fokozása ugyanis a közösségekben is
rendkívül ösztönzőleg hathat. Úgy gondoljuk, hogy a munkatársak és az intézményi partnereink egyaránt
fontos szereplők, amit az is bizonyít, hogy az évek során egyre nőtt a részvétel és a lelkesedés az olyan
kezdeményezések iránt, mint a Gift Matching Program. Munkatársainkkal együtt több mint 42 millió eurót
adományoztunk, és közel 5000 projektet támogattunk a 13. év során.”
***
Az UniCredit Alapítvány 2003-ban alapított vállalati alapítvány, melynek célja a hozzájárulás a szolidaritás és a jótékonykodás
kiszélesítéséhez mindazokban a közösségekben és területeken, ahol tevékenykedünk, elsősorban azokban a régiókban, ahol az
UniCredit jelen van (17 országban, beleértve Európát és Közép-Ázsiát is). A gazdasági erőforrások és a jellemző vállalkozásvezetési
készségek átadása révén az UniCredit Alapítvány olyan jelentős projekteket támogat, amelyek társadalmi hatással rendelkeznek,
elősegítik az innovációt, és amelyeket helyi és nemzeti non-profit szervezetek vezetnek. www.unicreditfoundation.org
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