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Budapest, 2019. december 3.  

Fogyatékkal élők világnapja – mobil app-pal segíti a Vodafone 

Főállású Angyal programja az érintetteket  

A Vodafone Alapítvány Főállású Angyala, Trexler Erik közreműködésével készült a 

fogyatékkal élők integrációját segítő, „AAK-ra Fel” nevű applikáció, melynek hosszútávú 

célja, hogy hidat képezzen a fogyatékkal élők és egészséges társaik között. Az alkalmazás 

lényege az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) módszerek széleskörű 

megismertetése. Ezek a módszerek a beszédükben vagy beszédértésükben súlyosan 

akadályozott embereknek és a körülöttök élőknek jelentenek nagy segítséget. A 

beszédképtelen emberek számára ugyanis lehetőséget biztosít, hogy egyéb 

hangjelzésekkel, gesztusokkal, betűkkel, rajzokkal, fotókkal, vagy szimbólumokkal 

fejezzék ki magukat. Az „AAK-ra Fel” többek közt ennek elsajátítását segíti. Az applikáció 

jelenleg a Bliss Alapítvány honlapjáról tölthető le, de hamarosan elérhető lesz a Google 

Play áruházban is. A jövőben pedig a tervek szerint folyamatos bővítésre kerül majd az 

applikáció.   

A Vodafone Alapítvány Főállású Angyala, Trexler Erik közreműködésével készült applikáció, az 

„AAK-ra Fel” segítségével elsősorban az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) 

módszerekről tudhatnak meg többet az alkalmazás felhasználói. Ezek lényege, hogy a 

beszédükben vagy beszédértésükben súlyosan akadályozott emberek kommunikációját segítse, 

nemcsak egymással, de egészséges társaikkal is. Ugyanis ők beszéd helyett például különböző 

jelképekkkel, szimbólumokkal kommunikálnak, amelyek jelentését az app segítségével 

elsajátíthatják a felhasználók. Az alkalmazás emellett a "Szakemberkereső" menüponton keresztül 

segít megtalálni a hozzájuk legközelebb lévő AAK-s szakembert.  

„Az alkalmazás nem csak az érintetteknek szól, hanem az egész társadalomnak. Mindez azért is 

nagyon fontos, mert az integráció egymás elfogadásával kezdődik. Reményeim szerint ez az 

alkalmazás segítheti a társadalmunkat ezen a téren, hiszen azáltal, hogy a felhasználók 

megismerhetik a nem beszélők kommunikációs lehetőségeit, közelebb hozzuk a fogyatékkal 

élőkhöz az egészséges társaikat.” – mondta el Trexler Erik, a Vodafone Főállású Angyala. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány célja, hogy szociális helyzettől függetlenül mindenki 

részesüljön a technológia nyújtotta lehetőségekben, így kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos 

helyzetűek – köztük a fogyatékkal élők – felkarolására és támogatására.  A Főállású Angyal 

program nyertese például egy általa választott alapítvánnyal együtt dolgozhat digitális megoldást 

tartalmazó projektjén egy éven keresztül havi bruttó 400.000 forintos fizetésért. A tavalyi Főállású 

Angyal pályázat egyik nyertese Trexler Erik lett, aki születése óta mozgáskorlátozottként él, így 

tisztában van sorstársai helyzetével, nehézségeivel. Főállású Angyalként a hozzá hasonló 

helyzetben lévőket segíti: a digitalizáció lehetőségeit kihasználva olyan alkalmazást fejlesztett, 

amely megkönnyíti az egészséges emberek és a fogyatékkal élők kommunikációját. Projektjének 

https://blissalapitvany.hu/aak-ra-fel-app/
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megvalósításában a Bliss Alapítvány segített, akik súlyosan, halmozottan sérült, beszédfogyatékos 

gyermekek és fiatalok fejlesztésével, oktatásával foglalkoznak.  

Az ’AAK-ra Fel’ applikáció egyelőre a Bliss Alapítvány honlapjáról tölthető le, de hamarosan 

elérhetővé válik a Google Play áruházban is. A jövőben pedig a tervek szerint folyamatos bővítésre 

kerül az applikáció.   

 

 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal 

rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil 

pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.  

A Vodafone Csoport 24 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ban rendelkezik partnerhálózattal, 

valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. június 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 640 millió 

mobil-, illetve 21 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió TV ügyféllel 

rendelkezik, beleértve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: 

www.vodafone.com.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, hogy 

az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet 

leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 

1,5milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 

mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az 

esélyegyenlőség támogatása mellett. Tevékenysége két fő területre összpontosít:, a diszkrimináció visszaszorítása és a hátrányos 

helyzetűek oktatása. Ezeket a programokat a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a VSSB Vodafone 

Szolgáltató Központ Budapest Zrt.-vel közösen szervezi.  

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 
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