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Wolt dorovná příspěvky od zaměstnanců i
zákazníků na 12,5 milionu korun

Společnost celkem daruje více než 37 milionů korun na humanitární organizace.

Wolt nyní rozšiřuje původní zaměstnanecký program na dorovnání příspěvků i o dary od

zákazníků Woltu, které navýší na 12,5 milionu korun.

Zákazníci aplikace Wolt mohou přispívat na Mezinárodní výbor červeného kříže, UNICEF a

další neziskové organizace. Wolt zatím na příspěvcích vybral více než 4 miliony korun.

Wolt už daroval 12,5 milionu korun organizaci UNICEF Finsko a 12,5 milionu korun

Finskému červenému kříži na podporu humanitární pomoci na Ukrajině.

Mnoho světových společností v současné době projevuje podporu lidem z Ukrajiny a také

organizacím, které v zemi poskytují humanitární pomoc. Mezi těmito firmami je i Wolt, který v

minulém týdnu oznámil dar ve výši 25 milionů korun směřovaný organizacím UNICEF Finsko a

Finský červený kříž.
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„Nejefektivnějším způsobem, jak může Wolt pomoct, je darovat a vybírat peníze na

humanitární organizace. Rozhodli jsme se proto, že rozšíříme dosavadní zaměstnanecký

dorovnávací fond o příspěvky našich zákazníků, abychom pomoc urychlili a navýšili. UNICEF

pomáhá dětem, které jsou nejzranitelnějšími účastníky této války. Červený kříž je nestranná

organizace, která poskytuje jídlo, medikamenty i přístřeší všem, které postihl vstup ozbrojeného

konfliktu do země,” říká Heini Vesander, viceprezident a vedoucí komunikace a PR ve

společnosti Wolt. „Vyzýváme všechny, aby, je-li to možné, podporovali obyvatele Ukrajiny.”

Wolt dále prostřednictvím své aplikace vybírá dary směřující přímo organizacím UNICEF,

Červený kříž apod. Zákazníci a zaměstnanci tak na humanitární pomoc dosud vybrali již více

než 4 miliony korun. Wolt následně vybranou částku zdvojnásobí, a to do celkové výše 12,5

milionu korun.

„Situace na Ukrajině je pro 7,5 milionů dětí v zemi stále zoufalejší. UNICEF a jeho partneři

pracují 24 hodin denně, aby mohli reagovat na rychle se zvyšující žádosti o humanitární pomoc

na Ukrajině a v sousedních zemích. UNICEF dodává pitnou vodu, hygienické potřeby a

zdravotnickou péči pro děti a jejich rodiny. Poskytuje přístřešky a ochranu těm, kteří museli

opustit své domovy,” vysvětluje Marja-Riitta Ketola, výkonná ředitelka UNICEF Finsko.
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