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Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone a nők biztonságáért Program
A „ Vodafone a nők biztonságáért” Program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es pályázatán a MAF
Legsikeresebb Partneri Együttműködési Kategóriában 1. helyezést, a MAF Leginnovatívabb Támogatói
Program Kategóriában került shortlist-re.

A program kezdő időpontja: 2011. március

Rendőrképzés a Vodafone budapesti székházában
Vodafone a Nők Biztonságáért Programban érintett nő

A programra fordított támogatás:





pénzben: 35 000 000 Ft
természetben: 30 készülék, 30 SIM kártya
szervezési költségekben: 1 fő szakértő havi 10 óra
egyéb: kapcsolati tőke, külföldi megoldások megismerése, Vodafone Csoport
által szervezett konferencián történő megjelenés lehetősége.

A program célja:

Kapcsolattartó:
Zolnai Emese
06-70-389-9944
emese.zolnai@vodafone.com

A Vodafone Magyarország Alapítvány, a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesülettel összefogva átfogó biztonsági programot indított a párkapcsolati erőszak áldozatainak
támogatására a mobiltechnológia segítségével. A program során az arra rászorulók egy GSM
hálózaton működő mobil vészjelző készüléket kapnak, amely veszély esetén egy gombnyomásra elküldi a vészjelzést és a pontos földrajzi koordinátákat is a központba, így lehetővé
téve, hogy a hatóságok azonnal beavatkozhassanak.
A program célja, hogy egy hosszú távon működőképes, hatékony, a veszélynek kitett nők biztonságát növelő program
épüljön fel, ami lehetővé teszi, hogy az eddigieknél szorosabb együttműködés jöjjön létre a bántalmazott nők és gyerekek jogait védő szervezetek és a rendőrség között. Mindezeken túl a program fontos üzenetet küld a társadalom és a
döntéshozók felé.

A program leírása:
2011 tavaszán megkezdődött a program előkészítése. A nehézségek ellenére 2012. február 15-én áttörés történt és a
Vodafone Magyarország Alapítvány segítségével elindult a program, amelyet Magyarországon elsőként a IX. kerületben
tesztelnek. Július 1-től a program a XII. kerületben is bevezetésre kerül. Megtörtént 32 rendőr és 15 szociális munkás
továbbképzése, akik a projekt működési területén dolgoznak. Kialakításra került a NANE, a diszpécser szolgálat és a kerületi rendőrkapitányságok közötti együttműködés protokollja. Ez garantálja, hogy az együttműködés és az intézkedés
sikeres lehessen. A rendelkezésre álló 30 készülékből 13 került kiosztásra veszélyeztetett bántalmazott nőknek, akiknek
valószínűsíthetően rendőri beavatkozásra lesz szüksége a következő fél-egy évben.
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A program eredményei:
A program keretében megtörtént 32 rendőr és 15 szociális munkás továbbképzése, akik a projekt működési területén
dolgoznak. A rendelkezésre álló 30 készülékből 13 került kiosztásra közepesen és súlyosan veszélyeztetett bántalmazott
nőknél. A program előrehaladtát a NANE Egyesülettel folyamatosan kísérjük.

A program hatása:
A programnak köszönhetően szorosabbá vált a civil szervezetek és a hatóság együttműködése. Az elégedettséget a
további támogatási döntés is bizonyítja.

A program során megvalósított együttműködések:
A Vodafone Magyarország Alapítvány partnerei a programban a Nők a Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület, a PATENT
Egyesület, a IX. kerületi rendőrkapitányság, a Top Cop Secutity Zrt. és az iData Kft.
A programból minden partner egyaránt kivette a részét, hiszen a program sikeres működésének alapkövetelménye a
partnerek zökkenőmentes együttműködése. A civil szervezetek szakértelme a nők elleni erőszakot illetően, a hatóságok tapasztalata az intézkedések kapcsán, a Vodafone munkatársainak technológiai ismeretei, a Top Cop Security Zrt.
képzési tapasztalatai, illetve az iData Kft. adatbázis kezelésben szerzett szakértelme egyaránt fontos része volt a megvalósításnak.

További információ a programról:
http://www.nane.hu/eroszak/index.html
a program az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 2011-es éves alapjogi jelentésében szerepel:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012_Annual-Report-2011_EN.pdf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert/biztonsag-javitasa

