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Nemzetközi díjra esélyesek a magyar Főállású Angyalok 

Magyarországról három korábbi Főállású Angyal jutott tovább a Vodafone Alapítvány 

Főállású Angyal Grahame Maher Díjának nemzetközi döntőjébe. A Díj a Főállású Angyal 

Program tizedik évfordulója tiszteletére az idei évben a korábbi egy helyett tíz pályázó 

számára nyújt lehetőséget arra, hogy a vele járó 20.000 fontos, azaz közel hétmillió 

forintos támogatást hosszú távú és fenntartható változást előidéző projektek 

kidolgozására és kivitelezésére használják fel. 

 

A díjat Grahame Maher, a Vodafone Katar elnök-vezérigazgatójának emlékére hozták 

létre, aki úttörő szerepet játszott a Vodafone Főállású Angyal Program 2002-es 

létrehozásában. A Magyarországon öt éve működő program évente három, társadalmi 

célok iránt elkötelezett pályázó számára teszi lehetővé, hogy egy éven keresztül az 

általuk fontosnak tartott, a társadalom érdekeit szolgáló feladatokkal foglalkozzon. 

 

A Díjra a korábbi évek Főállású Angyalai október 26-ig nevezhettek, majd az első körben 

továbbjutó jelentkezőket a Vodafone Magyarország vállalati felelősségvállalási 

csapatának tagjai választották ki. Magyarországról három korábbi Főállású Angyal jutott 

a döntőbe. 

 

Jakab Áron, a 2010-es év egyik Főállású Angyalaként létrehozta a FRUIT OF CARE 

márkát és társadalmi vállalkozást, amely a fogyatékkal élők társadalmi integrációját és a 

nekik munkát adó műhelyek fenntarthatóságát segíti elő. Mostani pályázatának célja, 

hogy a jól működő modellt a szomszédos országokban is bevezethessék. További 

információ: www.fruitofcare.hu 

 

Matolcsi Zsuzsa szintén egyike volt 2010 Vodafone Alapítvány Főállású Angyalainak. Az 

akkor elindított iskolai Közösségi Szolgálat programja keretében középiskolások 

próbálhatják ki a közösségi szolgálat, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntes 

tevékenység élményét. A Grahame Maher Díj elnyerése lehetővé tenné, hogy különböző 

társadalmi problémákról és azok lehetséges megoldásáról szóló kisfilmek elkészítésével a 

diákok megoszthassák egymással tapasztalataikat. További információ: www.i-dia.org 

 

Regős Judit a 2009-es év Főállású Angyalaként dolgozta ki a Szülők Háza Közösségi 

Napközi Programot, amely egy hiányzó láncszemet pótol az alternatív napközbeni 

gyermekellátásban: a szülőket és a gyerekeket közösen segíti a családdá alakulás korai 

szakaszában. Pályázatának célja az, hogy az Európai Unió által „jó gyakorlattá” 

minősített programot széles körben elterjeszthessék az alternatív gyermekellátási 

intézményekben is. További információ: www.szulokhaza.hu 

 

A Graham Maher díj tíz nyertesét a döntőbe jutott pályázók közül december elején 

videokonferencia vagy konferencia-beszélgetés keretében tartandó interjún választja ki 

Andrew Dunnett, a Vodafone Csoport Alapítvány igazgatója és Jenny Mayer, a Díj 



alapítója, az elhunyt Grahame Mayer felesége. Az eredményt december 10-én hirdetik ki, 

és az érintett szervezetek részére a támogatást 2013 januárjában folyósítják. 

 

A Vodafone Magyarország társadalmi programjairól, azok fejleményeiről, az 

ahhoz kapcsolódó eseményekről leggyorsabban a Vodafone Felelősségvállalás 

Facebook oldalon tájékozódhat: 

http://www.facebook.com/#!/vodafonefelelossegvallalas 
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