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Közel 7 millió forint értékű támogatás a Vodafone ex-Főállású 

Angyalának 

 

Magyar Főállású Angyal nyerte el a Grahame Maher Díjat 

 

Jakab Áron, korábbi Főállású Angyal nyerte el a Vodafone Alapítvány nemzetközi Főállású 

Angyal Grahame Maher Díját, és a vele járó 20.000 fontos, azaz közel hétmillió forintos 

támogatást, amit az általa létrehozott, fogyatékkal élő emberek foglalkoztatását segítő 

szervezet fejlesztésére használhat fel. A nemzetközi díjra a Vodafone korábbi Főállású 

Angyalai pályázhattak, a döntőben tíz nyertest választottak ki. 

 

A nemzetközi Grahame Maher Díjra a Vodafone Csoport országaiban dolgozó ex-

Angyalok pályzhatnak, a Díj célja olyan projektek kidolgozásának és kivitelezésének 

támogatása, amelyek hosszú távú és fenntartható pozitív változást idéznek elő a 

társadalomban. A Díjjal kitüntetett Jakab Áron a 2010-es év egyik Főállású Angyala volt. 

Az általa létrehozott FRUIT OF CARE márka és társadalmi vállalkozás mára jól működő 

modellé vált Magyarországon a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának, és a nekik 

munkát adó műhelyek fenntarthatóságának elősegítésére. 

 

„Magyarországról három korábbi Főállású Angyalt delegáltak a Grahame Maher Díj 

nemzetközi döntőjébe a Vodafone Magyarország vállalati felelősségvállalási csapatának 

tagjai. A Főállású Angyal Program tizedik évfordulójának tiszteletére a döntőben idén a 

korábbi egy helyett tíz nyertest választott ki Andrew Dunnett, a Vodafone Csoport 

Alapítvány igazgatója és Jenny Maher, a Díj alapítója, az elhunyt Grahame Maher 

felesége.” – mondta el Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és 

társadalmi felelősségvállalási igazgatója. 

 

A magyar nyertes, Jakab Áron által létrehozott FRUIT OF CARE (www.fruitofcare.hu) 

dizájnerek által tervezett, fogyatékos emberek által előállított minőségi kézműves 

termékek piacképessé tételét, illetve azok piacra juttatását segíti, így támogatva 

társadalmi integrációjukat és a velük kapcsolatos negatív előítéletek csökkentését.  

 

„A Főállású Angyalként eltöltött egy év meghatározó volt a számomra. A Vodafone-nal 

való együttműködés során szerzett tapasztalataim elengedhetetlennek bizonyultak a 

FRUIT OF CARE működtetésében és a további fejlesztésben. A Grahame Maher Díjjal 

elnyert támogatás lehetővé teszi majd, hogy a FRUIT OF CARE által létrehozott modellt 

egyaránt ismertebbé tegyük a hazai civil és vállalati szektorban, továbbá a régió más 

országaiban is bevezethessük.” – mondta el Jakab Áron a Díj elnyerése kapcsán. 
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Háttérinformáció: 

 

A Díj névadója Grahame Maher, a Vodafone Katar elnök-vezérigazgatója, akinek úttörő 

szerepe volt a Vodafone Főállású Angyal Program 2002-es létrehozásában. A Díjra a 

korábbi évek Főállású Angyalai október 26-ig nevezhettek, akik közül az első körben 

Magyarországról három jelentkező jutott tovább a nemzetközi döntőbe. A támogatást 

2013 januárjában folyósítják az érintett szervezetek részére. 

 

A Vodafone Főállású Angyal Program egy egyedülálló közösségi kezdeményezés, amely 

öt éve működik Magyarországon, és évente három, társadalmi célok iránt elkötelezett 

pályázó számára teszi lehetővé, hogy egy évig az általuk fontosnak tartott, a társadalom 

érdekeit szolgáló feladatokkal foglalkozzon egy civil szervezettel együttműködve. Az 

Angyalok versenyképes fizetését a Vodafone Magyarország Alapítvány biztosítja, így 

minden energiájukkal programjuk megvalósítására tudnak koncentrálni. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone globális felelősségvállalási politikájának részeként 27 országban hozta létre 

helyi alapítványát, felismerve azt, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag 

irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet a 

leginkább kielégíteni. Ezzel kezdte meg működését 2003-ban a Vodafone Magyarország 

Alapítvány, amely megalakulása óta több mint egy milliárd forint támogatást osztott ki 

civil partnerei között. Az adományozáson túl azonban egyre fontosabb szerepet töltenek 

be a szakmai jellegű társadalmi befektetési programok, amelyeket a Vodafone 

Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs 

Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez.   

A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra 

fejlesztése mellett. Ennek érdekében végzett tevékenysége három fő területre 

összpontosít: a közbiztonság javítására, közösségi programok támogatására és hátrányos 

helyzetűek oktatására.  

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok 

fejleményeiről és a kapcsolódó eseményekről a megújult Társadalmi 

Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon. 
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