Egyéb programok
Gyermekegészségügy
A Raiffeisen Bank 2000-től hét éven át támogatta a beteg
gyermekeket ellátó intézményeket és alapítványokat. A Bank mindig
is fontosnak tartotta, hogy a nehéz körülmények között működő
egészségügyi intézményeknek ne jelentsen anyagi akadályt egy-egy
életmentő vagy a vizsgálatokhoz szükséges orvosi műszer
megvásárlása.
A
Bank
elsősorban
gyermek-egészségügyi
intézmények műszervásárlására, továbbá sérült és beteg gyerekek
ápolásához, rehabilitációjához nyújtott anyagi segítséget. A
pénzintézet mindig törekedett arra, hogy a fővárosi intézmények
mellett az ország minden régiójában nyújtson támogatást. A Bank
2007. december 6-án betegszállító mentőautót ajándékozott a
budapesti Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztályán
működő Démétér Ház Alapítványának. Az adomány a csontvelőátültetés előtt és után álló, gyenge immunrendszerű gyerekek
szállításának eddigi súlyos nehézségeire nyújt megoldást.
Ugyancsak 2007. decemberében a Szemem Fénye Alapítvány is
támogatásban részesült, egy újszülött mentésre is alkalmas
mentőautó ajándékozásával.

Kiútprogram
2010 elején a magántulajdonban lévő Kiútprogram Nonprofit Zrt. - meghatározó tulajdonosa a Polgár
Alapítvány az Esélyekért - elindította a Kiútprogramot, amely szociális mikrohitellel segíti a mélyszegénységben
élőket.
A program kiemelt célja, hogy résztvevőit egy legális vállalkozás elindításának – pénzügyi szolgáltatásokkal
és üzleti, adminisztratív tanácsokkal történő - támogatásával bevezessék a fehér gazdaságba. A programban
nyújtott vállalkozási célú hitel segítségével olyan bevétel termelhető, ami a hitel és terheinek törlesztése mellett
olyan addicionális jövedelmet is biztosít, amely lehetővé teszi az ügyfeleknek a mélyszegénységből, ill. a
támogatási csapdából való kiszabadulást. Az ügyfélkapcsolati tevékenységet a non-profit társaság
terepmunkásain keresztül végzi.
A Kiútprogram Nonprofit Zrt. a jogszabályi előírások szerint nem végezhet banki hitelnyújtási tevékenységet,
ezért a mikrohiteleket és a mögöttes banki szolgáltatásokat egy többszereplős konstrukción keresztül a
Raiffeisen Bank biztosítja.
Bővebb információ: www.kiutprogram.hu

Hegyvidéki ZebraFest
Budapest XII. kerületének önkormányzata Hegyvidéki ZebraFest programjával hívta
fel 2009-ben a kerületben közlekedő autósok figyelmét arra, hogy adjanak
elsőbbséget a gyalogosoknak a gyalogátkelőhelyeken. A programhoz 21 kerületi
iskola mellett több cég, köztük a Raiffeisen Bank is támogatóként csatlakozott. Az
iskolák egy-egy életnagyságú, műanyag zebrát festettek ki, alakítottak
műalkotássá. A műveket az iskolák előtti zebránál rakták ki, hogy felhívják az
autósok figyelmét, az átkelőhelyen közlekedő gyalogosok elsőbbségére.

Romaster program
A Hungarian Business Leaders Forum 2007. évi Romaster tehetséggondozó programja segítette azokat a
hátrányos helyzetű, roma származású, tehetséges középiskolás diákokat, akik vállalják, hogy a középfokú
befejezése után felsőfokú műszaki, gazdasági vagy jogi tanulmányokat folytatnak. A kezdeményezéshez a
Raiffeisen Bank is csatlakozott azzal, hogy 8 fiatalnak havi ösztöndíjat adott, és a bank egy-egy munkatársa
mentorként segítette őket tanulmányaik során.

Romaversitas program
A Romaversitas Alapítvánnyal kötött védnöki megállapodás keretében a Raiffeisen Bank a 2008-2009-es
tanévben két, pénzügyi területen tanuló hallgató 10 havi ösztöndíját, illetve könyvvásárlási támogatását
vállalta, és gyakorlati helyet is biztosított számukra. A Romaversitas Alapítvány a felsőoktatásban tanuló roma
fiatalok képzési és anyagi támogatását tűzte ki célul. Az alapítvány tevékenysége révén elismert roma
szakemberek képzése és elhelyezkedése válik lehetővé az államigazgatás, oktatás, média, művészetek és a
tudományos élet számos területén.

