
 

Budapest, 2016. október 25. 

Vodafone jótékonysági sütivásár a hátrányos helyzetű családokért 

Október 24-én, hétfőn a Vodafone dolgozói jótékonysági vásárt rendeztek a vállalat székházában. 

Az önkéntesek a saját készítésű sütemények eladásából befolyt teljes összeget a vállalat által 

támogatott Szülők Háza Alapítvány „Tegyél Jót! Fogadj örökbe egy családot!” program 

weboldalának fejlesztésére ajánlották fel, amelyen a Vodafone dolgozóiból álló szakmai 

önkéntes csapat dolgozik.  

A Szülők Háza Alapítvány „Tegyél Jót! Fogadj örökbe egy családot!” elnevezésű programja cégeket, 

magánszemélyeket, önkormányzatokat kutat fel a hátrányos helyzetű családok – legyenek akár 

pszichoszociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő, akár hétköznapi gondokkal küzdő, például 

„egyszülős családok” – mentorálására. A megszokott támogatói módszerekkel szakító Program legfőbb 

célja, hogy a rászorulókat bekapcsolja sikeresen működő közösségekbe, így segítve elő a valódi, „élő” 

társadalmi integráció létrejöttét.  

„A hátrányos helyzetű családok jellemzően elszigetelődve, saját zárt közösségükben élnek, így nincs 

lehetőségük arra, hogy új kapcsolatok révén kitörhessenek e csapdából. A sport, a közösségi programok, a 

jobb helyzetben élő társakkal való kapcsolatteremtés nem csupán élményeket, de esélyt és lehetőséget 

is biztosítanak számukra. – mondta Lőrincz Zsuzsa, a Vodafone Magyarország Terminál igazgatója. 

„Dolgozóink örömmel álltak a Program mellé, szaktudásukat, szabadidejüket áldozva arra, hogy 

elősegítsék befogadó közösségi terek létrejöttét.“  

„A jócselekedetekkel nem csak másokon, de saját magunkon is segítünk, hisz jót tenni, jónak lenni öröm. 

Ugyanakkor a segítőnek is szüksége van segítségre.” – mondta Regős Judit, a program szakmai vezetője. 

„A Vodafone önkéntesei három központunkat újították fel, hozzájárulva ahhoz, hogy barátságos 

körülmények közt fogadhassuk a hozzánk érkező családokat. A vállalat mellettünk áll a „Tegyél Jót! 

Fogadj örökbe egy családot!” program kommunikációs fejlesztésében is, elősegítve, hogy a weboldalon 

keresztül üzenetünk minél több helyre eljusson. ” 

A Szülők Háza Alapítványt Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke hozta létre, a program 

szakmai vezetője pedig Regős Judit, aki a Szülők Háza módszertan megalkotásáért 2012-ben megkapta az 

Eurofound Best Practice minősítését.  

A „Tegyél Jót! Fogadj örökbe egy családot!”  programról 
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A Vodafone-ról 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és további 51 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 465 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 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. 
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