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Η Cisco συνεισφέρει 1 εκ. δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων
από το σεισµό στην Κίνα
Η εταιρεία συµφώνησε µε τον Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό να δοθεί η βοήθεια
στον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό για την άµεση ανακούφιση των πληγέντων

Μαρούσι, 22 Mαϊου 2008. Η Cisco®, η εταιρεία που αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται, ανακοίνωσε σήµερα τη δωρεά
ενός εκατοµµυρίου δολαρίων για την ανακούφιση των πληγέντων από το σεισµό στην
επαρχία Σετσουάν της Κίνας στις 12 Μαΐου 2008.
Εκτός από τη δωρεά της εταιρείας, το Cisco Foundation θα συγκεντρώσει δωρεές των
υπαλλήλων ύψους έως και 1.000.000 δολαρίων, ενώ το TOSA Foundation, επικεφαλής του
οποίου είναι ο επίτιµος πρόεδρος της Cisco, John Morgridge, θα συγκεντρώσει δωρεές
υπαλλήλων ύψους έως και 250.000 δολαρίων. Μέχρι στιγµής οι υπάλληλοι της Cisco
έχουν συγκεντρώσει 136.678 δολάρια. Όλες οι δωρεές θα δοθούν στον Αµερικανικό
Ερυθρό Σταυρό και από εκεί θα µεταβιβαστούν στον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό.
Σκοπός της δωρεάς είναι η άµεση ανακούφιση των θυµάτων της καταστροφής. Επιπλέον,
συνεργαζόµενη στενά µε τον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό, η Cisco συζητά µε µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του NetHope, για την προσφορά
βοήθειας, καθώς και την υποστήριξη του κράτους, προκειµένου να λειτουργήσει δίκτυα
ασύρµατης επικοινωνίας για επείγοντα περιστατικά.
«Εκ µέρους της οικογένειας της Cisco θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια
στο λαό της επαρχίας Σετσουάν», δήλωσε ο John Chambers, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Cisco. «Μία από τις κεντρικές αξίες της Cisco είναι να προσφέρουµε- και
για το σκοπό αυτό πιστεύουµε ότι είναι ευθύνη µας να βοηθήσουµε τις τοπικές και διεθνείς
κοινότητες. Ελπίζουµε ότι η συνεισφορά µας θα συµβάλλει στην επιτάχυνση της ανακούφισης
των πληγέντων από αυτή τη φοβερή φυσική καταστροφή.»

Το TOSA Foundation θα συγκεντρώσει επίσης εισφορές των υπαλλήλων ύψους έως και
250.000 δολαρίων, µέσω της οργάνωσης CARE, για τη βοήθεια των πληγέντων στη
Μιανµάρ.
Εκτός από την παροχή οικονοµικής βοήθειας από το Cisco Foundation, η Cisco ενθαρρύνει
άτοµα που θέλουν να βοηθήσουν τους πληγέντες στη Μιανµάρ και στην Κίνα να
προσφέρουν υποστήριξη µέσω των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Η Cisco συνεργάζεται µε τις ακόλουθες ανθρωπιστικές οργανώσεις, όσον αφορά στην
παροχή βοήθειας στη Μιανµάρ: American Red Cross International Disaster Relief Fund,
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CARE, Dr.'s Without Borders, Save the Children, Friends of World Food Program και
UNICEF.
Στην Κίνα, η Cisco υποστηρίζει την οργάνωση American Red Cross China Relief Fund.

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
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