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Több mint 200 pályázat érkezett a Vodafone Főállású Angyal 

programjára 

Gyermekekkel és közösségi témákkal foglalkoznak a legnépszerűbb pályázatok 

Idén 5. alkalommal hirdette meg a Vodafone Magyarország Alapítvány a Főállású Angyal 

programot. A jelentkezési időszak június 3-án ért véget, amely során 211 pályázatot 

töltöttek fel a Facebook alkalmazás segítségével.  

 

A három legnépszerűbb pályázat mindegyike több mint 2000 szavazatot kapott a 

Facebookon. A szavazatok száma alapján a legkedveltebb Turcsán Tamás „Ember a 

vízben – a közösség segít” programja lett. Az egyéves angyallét alatt Tamás a 

Kézenfogva Alapítvány munkáját kívánja segíteni, és egy újszerű, átlátható és hatékony 

közösségi támogatási formát valósítana meg, amellyel civil szervezetek projektjeit 

támogathatja a közösség. 

 

A második helyezett Sütő Zsanett, aki a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 

támogatásával az újszülött életmentés biztos jövőjének megteremtését tűzte ki céljául. 

„Az újszülött életmentésért” projekttel az alapítvány kommunikációs és marketing 

feladatait látná el, rendezvényeket szervezne, önkénteseket toborozna és 

adománygyűjtéssel foglalkozna.  

 

A harmadik helyezett Sándor Enikő „Vissza a jövőbe!” pályázata lett. A projekt célja a 

gyermek-önkormányzatiság népszerűsítése, a települési szintű gyermek és ifjúsági 

önkormányzatok érdekeinek képviselete, valamint a helyi szintű ifjúsági érdekképviseleti 

szervezetek működésének, fejlesztésének segítése. 

 

„Nagyon örülünk, hogy ismét ilyen sok pályázat érkezett a Főállású Angyal 

programunkra. Az egy hónapos nevezési időszak alatt pedig majdnem harminc ezren 

szavaztak is kedvenc projektjükre. Ezekből a számokból is látszik, hogy milyen nagy 

szükség van az ilyen jellegű kezdeményezésekre, és hogy a civil szervezetek igénylik a 

cégek támogatását. Biztos vagyok benne, hogy ezekből a jelöltekből sikerül a 

legalkalmasabb és legrátermettebb Angyalokat kiválasztania a bizottságnak.” – 

hangoztatta Nyilas Orsolya, a Vodafone belső kommunikációs és vállalati 

felelősségvállalási igazgatója.  

 

A pályázatok 60%-a vidéki jelentkezőktől érkezett, és maguk a pályázati témák között 

is számos regionális jellegű projekt található. A pályázók közel 4/5-e a hölgyek közül 

került ki. Idén is rendkívül sokszínűek voltak a pályázók által támogatni kívánt projektek, 

a beteg gyermekek megsegítésétől, a sporttámogatáson át az állatmentésig a 

legkülönbözőbb témákat nevezték az Angyal-jelöltek.  

 

A projektekre alkalmazás segítségével lehetett szavazni, amely alapján a fent felsorolt 

három legtöbb szavazattal rendelkező pályázó, illetve a bizottság által kiválasztott hét 

projekt gazdája állásinterjún vesz részt. Az interjúk során a tíz legjobb jelentkező 

lehetőséget kap arra, hogy terveit részletesen bemutassa, ez alapján választja ki a 

https://apps.facebook.com/foallasuangyal/


bizottság a 2012/2013-as év három Főállású Angyalát. Az idei Angyalok bemutatása 

július elején várható. 

 

A pályázatról és az Alapítványról részletes tájékoztatás a 

http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas oldalon található. 
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