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A CÉGRŐL
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációsés infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil
telefonos,  az  adatátviteli  és  nem  hangalapú,  valamint  az  informatikai  és  rendszerintegrációsszolgáltatásokat. A  Magyar  Telekom  többségi  részesedéssel  rendelkezik  a  Makedonski
Telekomban,  Macedónia  legnagyobb  vezetékes  és  mobilszolgáltatójában,  és  a  CrnogorskiTelekomban,  Montenegró legnagyobb  távközlési  szolgáltatójában. A Magyar Telekom többségitulajdonosa (59,21%) a CMobil B.V., a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdona. 

HÁTTÉRA Magyar Telekom számára a fenntarthatóság a környezet - társadalom - gazdaság hármasával
való kapcsolati rendszer felismerése, és az abban való felelős tevékenység hosszú távú stratégiaiterv: 
„Amit ma teszünk, meghatározza a jövő generációnak életét. Felelős hozzáállással, fenntarthatómegoldásainkkal azon vagyunk, hogy ez minél élhetőbb legyen.”
A fenntarthatósági feladatokat a társadalmi dimenzióban ezen alapértékekre fókuszálva valósítjameg a Telekom: 

 demokrácia, információs társadalom 
 jövő generációi, fenntartható társadalom
 sokszínűség, társadalmi szolidaritás, életminőség 
 partnerség, tehetség, kreativitás 

A fenntarthatóság  gondolata  átszövi  a  vállalat  egészét,  az  egyes  feladatok  a  vállalatcsoport
legkülönbözőbb területeit érintik, gyakran egymástól távoli egységek együttműködését igénylik, ésmindig közös munkával oldhatóak meg. Ebben partnereik, ügyfeleik segítségére is számítanak.
Hozzájárulásuk révén együtt alakíthatják az élhetőbb jövőt. 

A PÁLYÁZÓ PROGRAM: TELEKOM OKOSDIGITÁLIS PROGRAM
A Magyar Telekom mint a hazai infokommunikációs piac vezető szereplője átfogó fejlesztéseketindított a kormánnyal kötött partnerségi megállapodásban megfogalmazott Digitális Magyarország
megvalósítása érdekében 2014-ben. 



Közös végső cél,  hogy minden magyar háztartásba eljusson a nagy sebességű, szélessávú
internet  2018-ig,  azaz  két  évvel  Európai  Unió  Digitális  Menetrendjében  2020-ra  kitűzötthatáridő előtt. 
Ezáltal azokban az otthonokban is elérhetők lesznek a legmodernebb digitális szolgáltatások, aholez  korábban  nem  volt  lehetséges.  Ez  nagymértékben  segíti  a  Nemzeti  InfokommunikációsStratégiában és a Digitális Nemzet Fejlesztési Programban rögzített célok teljesülését is. 
A fejlesztések pillérei:  a mindenkinek elérhető digitális elektronikus szolgáltatások, amik megkönnyítik az emberek

mindennapjait  a  működésükhöz  szükséges  digitális  infrastruktúra,  amibe  eddig  is  százmilliárdokat
fektettek be, valamint  a használatukhoz elengedhetetlen digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális edukáció,
amiben régóta élen járnak.

A Program alapja a digitális edukáció, a digitális kompetenciák fejlesztése.
Felelős  nagyvállalatként  a  szolgáltatások  biztosítása  mellett  az  is  feladat,  hogy  segítségetnyújtson a cég a használatukhoz, megszüntesse az ország egyes területei között fennálló
digitális szakadékot. E törekvés egyik formája az oktatás: ingyenes előadásaik során a digitális világgal kapcsolatostudásukat adjuk át – gyerekeknek, felnőtteknek, szülőknek, pedagógusoknak. 
Cél, hogy a következő nemzedék ne csupán használja az internetet, de okosan és tudatosanéljen is a digitális világ lehetőségeivel. Így született meg a Telekom Okosdigitális Program.
A program aktívan hozzájárul 

 Magyarország digitális érettségének fejlődéséhez, 
 digitális írástudásának fejlesztéséhez és 
 a jövő nemzedékének biztonságos, tudatos internethasználatához. 

A program számos modulból áll, többségüket a  Digitális Tudás Akadémiával partnerségben
működtetik vállalatuk önkénteseinek segítségével.
A Telekom Okosdigitális  Program mint  felelős  vállalási  kezdeményezés  fókuszában a  digitális
edukáció mellett az önkéntesség áll. A vállalatcsoport – telekomos és t-systemses - munkatársaiönkéntesen,  fizetség  nélkül  előadásokat  tartanak  az  internetről,  a  digitális  világról  szerte  az
országban. Igyekeznek átadni azt a tudást, amit nap mint nap használnak a munkájuk során. 

A PROGRAM CÉLCSOPORTJAI ÉS MODULJAIa.) Okosdigitális Program kisiskolásoknak 
A Magyar  Telekom önkéntesei  a  tudatos,  biztonságos és etikus  mobil-  és  internethasználatróltartanak előadást, egy-egy iskolai óra keretében.
b.) Okosdigitális Program középiskolásoknak A nagyobb diákoknak  szóló  órákon az önkéntesek  a személyes márka  tudatos kialakításának
kapcsán beszélnek az internet okos és biztonságos használatáról.
c.) Okosdigitális Program szülőknek (2015. júniustól)Megtanítják  a  szülőket  arra,  hogyan  tudnak  odafigyelni  gyerekeikre  a  digitális  térben  is.  Azalapvető internetbiztonsági tudnivalók mellett szó esik a cyberbullyingról is. A szülőket hozzásegítik
ahhoz,  hogy  közvetlen  felügyelet  nélkül  is  biztonságban  tudhassák  gyermekeiket  a  digitálisvilágban.
d.) Okosdigitális Program pedagógusoknak (2015. júniustól) 
A 2 × 45 perces oktatásokon átadják azt  a tudást,  amire a pedagógusoknak szükségük lehetahhoz, hogy az online térben is partnerei lehessenek a diákoknak. A pedagógusokat hozzásegítik



ahhoz,  hogy  közvetlen  felügyelet  nélkül  is  biztonságban  tudhassák  tanítványaikat  a  digitális
világban. 
4.) Okosdigitális Program a községekben/Digitális Híd Fest A hátrányos helyzetű községek támogatása oktatással, hogy a digitális szakadék csökkenjen, majdmegszűnjön.  Másrészt  proaktívan  felkeresik  a  programmal  azokat  a  településeket,  ahol
fejlesztéseket  végzünk,  hogy  az  ott  élők  elsajátíthassák  a  nagysebességű  szélessávúinfrastruktúrán elérhető szolgáltatások  használatához nélkülözhetetlen készségeket.  A Digitális
Híd  Fest során  az önkéntes  szakértőinkkel  való  beszélgetést  tehetségkutató  egészíti  ki,  amitmások online követhetnek.

A Telekom menedzsmentje a programban való aktív részvétellel és pénzzel is támogatja a
programot. A felsővezetők közül többen önkéntesként is részt vesznek a programban.A Telekom partnere a  Digitális Tudásakadémia non-profit, civil szervezet, amelyet négy éve
ügyfélszolgálaton dolgozó telekomosok alapítottak alulról jövő kezdeményezéssel, mert őktalálkoztak direktben a társadalmi igényekkel. 
A Telekom 2013-tól  több 10 milliós  adománnyal,  mobiltelefonnal,  kommunikációs  eszközökkel,gépkocsik  rendelkezésre  bocsátásával,  valamint  üzemanyag  hozzájárulással  támogatja  a
programot,  amit  országszerte  ingyen  biztosít  az  érdeklődő  iskolák,  pedagógusok,  szülők  éstelepülések számára.
A program  folyamatát  erős  külső  és  belső  kommunikációs  jelenlét  kíséri.  Például  Telekomosönkéntes  vagyok  facebook  oldal,  Telekom  intranet  oldalon  interjúk  önkéntesekkel,  Mozdulj!
Telekom belső családi rendezvényén sátor. Megjelenések a vállalat belső intraoldalán: a 2014/15-ös tanévben (2014. 09. 01. és 2015. 06.24. között) 40 cikk, hír jelent meg.
Eszközök  még  az  okosdigitalis.hu,  Okosdigitális  facebook  oldal,  Telekom  sajtóközlemények(telekom.hu), bannerkampány szaksite-okon, Telekom szponzorálta rendezvényeken megjelenés(pl.  Vivicitta  –  Digitális  játszótér),  családi  (NGYSZ  Gyereknap)  és  szakmai  rendezvényeken
megjelenés standdal és előadással.
Eredmények 2013-2015.09.30. között:346 önkéntesünk

62 831 gyermeknek és1167 pedagógusnak 220 szülőnek tartott
2348 oktatást országszerte

2016-tól a Telekom a saját szervezésében folytatja tovább a programot.


