
 

 

 

Budapest, 2019. december 27.  

A Vodafone Főállású Angyalok több ezer ember életét tették 

könnyebbé 2019-ben 

A 2019-es évben négy Főállású Angyal dolgozott társadalmi célú projektjén a Vodafone 

Magyarország Alapítvány égisze alatt. Az Angyalok a tanárok, a tartós kórházi ellátásra 

szoruló gyerekek, a nők és a fogyatékkal élők csoportját segítették munkájuk során.  

A négy projekt a társadalom különböző rétegeit segítette a digitális technológia felhasználásával. 

A Főállású Angyal pályázat egyik nyertese, Tóth-Berhát Katalin az endometriózissal küzdő nők 

támogatását és a betegség széles körű megismertetését tűzte ki tevékenysége céljául. Kata az 

„Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvánnyal közösen dolgozott egy speciális mobil 

alkalmazás népszerűsítésén. A Lucy nevű alkalmazás az endometriózis korai felismerését segíti. Az 

applikáció egy komplex menstruációs naptár, amely az alapvető funkciókon kívül a ciklus során 

észlelt tüneteket elemzi. Ha a tünetek valamilyen női betegségre utalnak, jelez a felhasználónak. 

Tóth-Berhát Katalin az applikáció bevezetése mellett ismeretterjesztő előadásokkal, anyagokkal 

és kommunikációs kampánnyal hívta fel a figyelmet a betegségre. Kata edukációs előadásaival 

több, mint 12 ezer embert ért el, a nemrég megjelentetett Lucy alkalmazást pedig 1100-an 

töltötték le eddig (egyelőre csak Android rendszerre érhető el). A becslések szerint 2020 végéig 10 

ezer felhasználója lesz az alkalmazásnak.  

A pályázat másik nyertese, Trexler Erik projekjével azt kívánta megmutatni, hogy a 

mobiltechnológiai eszközök milyen hatékonyan segíthetik a súlyos mozgássérült személyek 

mindennapjait, kommunikációját. Programja részeként Erik olyan alkalmazást fejlesztett, amely 

segíti az egészséges társadalom és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt. Az ’AAK-ra Fel’ 

elnevezésű alkalmazás hasznos információkkal szolgál az érdeklődőknek, szakembereknek, 

valamint segítséget nyújt az érintetteknek és szüleiknek. Az év során Erik Főállású Angyalként 

motivációs beszédeken, érzékenyítő előadásokon és tréningeken keresztül hozta közelebb 

egymáshoz a sérült embereket és a többségi társadalmat. Erik előadásaival több mint 1500 embert 

ért el.  

A Vodafone Digitális Iskola Angyala Váczi Dorottya digitálispedagógia-szakértőként a Vodafone 

Digitális Iskola Projektben részt vevő intézmények pedagógusainak digitális tudását fejlesztette. 

Váczi Dorka egy év alatt 36 intézményt vont be a közös munkába. A projekttel több mint 700 

pedagógust ért el. 

„A számoknak és a tapasztalatoknak megfelelően azt gondolom, hogy nagyon sikeres évet 

zártunk, sok pozitív visszajelzés érkezett a kollégáktól. A digitális pedagógia módszertan 

legnagyobb előnye, hogy a tanárok és a diákok számára is élvezhetőbbé teszi az oktatást, ugyanis 

a digitalizáció eszközeivel saját nyelvén szólíthatjuk meg a fiatalabb generációt” – mondta el Váczi 

Dorottya digitális pedagógia szakértő, a Vodafone Alapítvány Digitális Iskola Angyala.  



 

 

A Vodafone Digitális Kórházi Angyal, Fábián Sára, az általa alapított Amigos a gyerekekért 

szervezettel karöltve végezte tevékenységét. Az egyetemistákból álló jótékonysági szervezet 

súlyosan beteg gyerekek mindennapjait teszi jobbá a nyelvtanulás segítségével. Digitális Kórházi 

Angyalként Fábián Sára a Vodafone digitális eszközeinek bevonásával gazdagította a tartós kórházi 

ellátásra szoruló gyermekek oktatását és az Amigos önkénteseivel élvezhetőbbé tette 

mindennapjaikat. A Digitális Kórházi Angyal projekt részeként pedig egy újabb kórházzal bővült az 

amigók portfóliója: már a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinikán fekvő beteg gyerekek 

gyógyulását is segítik. Az elmúlt egy évben Sára és az Amigos a gyerekekért alapítvány több mint 

300 tartós kórházi ellátásra gyermek napjait tette szebbé a Vodafone Alapítvány által 

adományozott tabletekkel és VR szemüvegekkel. 

A Vodafone Alapítvány legismertebb társadalmi projektje, a Vodafone Főállású Angyal program 

várhatóan 2020-ban is visszatér, hogy segítse a rászorulókat a digitális világ kínálta lehetőségekkel.  

A Főállású Angyal kezdeményezés a Vodafone Alapítvány legismertebb és legnépszerűbb 

társadalmi projektje. Az alapítvány a kezdeményezés keretében immár tizedik éve nyújt anyagi 

támogatást olyan jótékonysági projektek megvalósítására, amelyek jobbá tehetik a világot.  2019-

ben rendhagyó módon négy Főállású Angyal kezdte meg a munkát a Vodafone Magyarország 

Alapítványnál. Az Angyalok küldetése az volt, hogy a mobiltechnológiát is felhasználva segítsenek 

egy társadalmi csoportot egy éven át, melyért havi 400.000 forintos bruttó fizetésben részesültek. 

 

 

 

 

 

 

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! 

További információk: 
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Halmosi Imola 

Vodafone Magyarország HPS Communication 

+36 70 360 51 90 +36 30 894 12 99 

emoke.flakstad@vodafone.com   halmosi.imola@hps.hu  
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