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Visa Europe daruje milion liber na pomoc dětem
Mimořádný dar ve výši jednoho milionu liber Visa Europe věnuje
charitativní organizaci Save the Children. Ta se specializuje na pomoc
dětem na útěku před válkou.
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 23. září 2015 — Společnost Visa Europe se rozhodla aktivně
zapojit do řešení největší migrační krize v poválečných dějinách. Nad rámec svých
dlouhodobých aktivit v oblasti podpory znevýhodněných a potřebných proto daruje jeden milion
liber organizaci Save the Children. „Považujeme za svou povinnost postavit se k aktuální situaci
v Evropě čelem. Byli bychom velice rádi, kdyby náš krok inspiroval k aktivní pomoci i další
společnosti,“ uvádí Fiona Wilkinson, ředitelka komunikace Visa Europe.
Save the Children využije darované prostředky k cílené pomoci přímo na trase, kde se uprchlíci
pohybují. Aktuálně organizace působí v Itálii, Řecku, Srbsku, Turecku a dalších zemích.
Pomoc dětem v krizi i mimo ni
Asociace Visa Europe se dlouhodobě soustředí na pomoc potřebným, přičemž speciální
pozornost věnuje právě dětem. Kupříkladu v České republice již několik let ve spolupráci
s Nadací Terezy Maxové dětem podporuje matky s dětmi, které žijí v azylových domech. Tam
mnohdy prchají v důsledku hmotné nouze nebo domácího násilí.
„Snažíme se tyto matky s dětmi podpořit nejen finančně. Zaměřujeme se také na to, abychom
zvýšili jejich povědomí v oblasti finanční gramotnosti. Tak aby se jim dařilo efektivněji budovat
bezpečné zázemí, až opustí azylový dům a znovu se postaví na vlastní nohy,“ uvádí Marcel
Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.
V srpnu společnost Visa Europe společně s vydavatelstvím MAFRA předala šek na podporu
matek v azylových domech ve výši 150 tisíc korun. Peníze byly vybrány v rámci tradiční slevové
kampaně Nákupy Ona Dnes za platby provedené kartou Visa.

– KONEC –

O organizaci Save the Children:
Save the Children se oblasti ochrany dětí na útěku věnuje již desítky let. Pracovníci operují přímo
v místech zasažených migrační vlnou v důsledku války. Organizace se zasazuje o to, aby postižené děti
porozuměly svým právům, měly dostatek péče a přístup k podpoře. Asociace Visa Europe je dlouholetým
partnerem této organizace.
Společnosti, které by organizaci Save the Children také chtěly podpořit, naleznou podrobné informace na
stránkách http://www.savethechildren.org.uk/2015-09/businesses-show-unprecedented-support-refugeecrisis.
O asociaci Visa Europe:
Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem,
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční
MasterCard.
Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí
za sekundu.
V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně,
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje.
Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích.
Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews.

„Visa vždy s vámi“ – nová kampaň Visa Europe

