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A Vodafone McLaren Mercedes Forma 1-es versenyautója ismét
mosolyt varázsolt a beteg gyermekek arcára
A Forma 1-es McLaren Mercedes csapat főszponzora egy, az igazi versenyautóval teljes
mértékben megegyező másolatot vitt el a Szent László Őssejt Alapítványhoz, ahol
csontvelő transzplantáción átesett kisgyermekek örülhettek a nem mindennapi
látványnak. Az esemény a tavalyi kezdeményezés folytatása, melyet a következő
években is folytatni szeretnének.
A Vodafone 2009-es „Főállású Angyal” pályázatának egyik győztese, Sedlák Gabriella
kísérte el az autót és látogatta meg a beteg gyermekeket és szüleiket. Gabriella 12
hónapot dolgozott a Szent László Őssejt Alapítványnál a Vodafone támogatásával, és
az alapítvány munkatársaként a transzplantáció előtt álló és azon átesett beteg
gyermekeken, illetve családtagjaikon segített. Célja a műtétet megelőzően a családok
felkészítése, tájékoztatása, érzelmi és szociális támogatása, a későbbiekben pedig a
hazatérő kis betegek otthoni visszailleszkedésének segítése volt. Gabriella az idén
meghirdetett Grahame Maher Főállású Angyal Díjra is pályázik. Erre a díjra a Főállású
Angyal program minden jelenlegi és korábbi, összesen több mint 1500 résztvevője a
világ minden tájáról jelentkezhet majd, akik közül minden évben egy főt választanak ki.
A Grahame Maher Főállású Angyal Díj győztese 100 000 font, azaz közel 30 millió forint
alapítványi támogatásban részesül. A program 2011-től három éven keresztül fut majd.
A meleg nyári napon azon nyomban felpezsdült az élet az Alapítványnál az autó
megérkezésekor. A napi „rutin” vizsgálatokon már átesett gyermekek boldogan pózoltak
az autó mellé járó bukósisakban a fényképezésnél, és sokan a tavalyi emlékeiket idézték
vissza. Sok gyerek már tavaly is itt volt és örült a járgánynak, de szüleik és orvosaik
nagyon remélik, hogy jövőre már a kerítésen kívülről nézegetik majd a Forma 1-es autót.
A Vodafone Magyarország társadalmi felelősségvállalásáról
A Vodafone társadalmi programjait három pillére építi, amelyek közösségek segítését,
hátrányos helyzetűek oktatását és a közbiztonság növelését célozzák. Törekszik arra,
hogy mind a minket körülvevő közösségek, mind az ország, mind pedig a vállalat
számára komoly hozzáadott értékkel rendelkező projekteket valósítson meg, amelyekben
legfontosabb erejével: munkatársaival és szakértelmükkel vesznek részt. A Vodafone
társadalmi programjai a Vodafone Magyarország Alapítvány segítségével valósulnak meg.
Bővebb
információ
a
www.vodafone.hu,
illetve
a
http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas oldalon található.
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