
                                                              

 

 

Budapest, 2014. május 5. 

 

Te is lehetsz Angyal! 

Ki ne szeretné megvalósítani álmait? Ki ne szeretne egy éven keresztül valamilyen társadalmilag 

is hasznos munkában részt venni? A lehetőség bárki számára adott, hiszen a Vodafone 

Magyarország Alapítvány ismét meghirdeti a Főállású Angyal Programot, amelynek három leendő 

nyertese 2014 őszétől egy éven át dolgozhat az általa fontosnak ítélt társadalmi ügyért. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány idén is elsősorban olyan pályázatokat vár, amelyek a 

mobiltechnológia segítségével keresnek megoldást valamely társadalmi problémára. A pályázat nyertesei 

egy éven át, az Alapítvány által biztosított versenyképes fizetés mellett dolgozhatnak egy általuk 

megválasztott civil szervezettel, mint Főállású Angyalok.  

A jelenlegi Angyalok közös célja, hogy az iskolai kereteket tágítva színesítsék az oktatást, jelentős lépést 

téve a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése felé. Lipcseiné Takács Nóra a Falusi Porta Tanoda 

hálózat létrehozásával kívánja népszerűsíteni a hagyományos, fenntartható gazdálkodási módokat. Weisz 

Fanni a jelnyelv és oktatása népszerűsítésén, a siketek számára egyenlő esélyek megteremtésén dolgozik, 

míg Lencse Máté fő célja a mélyszegénységben élő gyermekek segítése egy online tanulástámogató, 

kompetenciafejlesztő módszer kifejlesztésével. 

“Több tucat, a modern tudástól eddig elzárt gyermeknek nyújtunk segítséget a mindennapokban, és a 

program félidejére már egyértelműen körvonalazódott az online tanulás rendszerének fenntartható 

modellje is. Az ‘angyalság’ nélkül, pusztán önkéntes munkára alapozva nem juthattunk volna ilyen 

messzire.” – mondta Lencse Máté. 

A Vodafone Főállású Angyalai számos, azóta is sikerrel működő, társadalmi jelentőségű programot 

valósítottak meg az elmúlt évek során. Önzetlen munkájuk eredményeképp jött létre többek közt a 

hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését segítő program (MUS-E Program), amely a művészetek 

segítségével nevel elfogadásra, önképviseletre, együttélésre, együttműködésre; illetve a fogyatékosokat 

foglalkoztató védett műhely (Fruit of Care), amely hozzájárul az ott dolgozók egzisztenciális és szellemi 

jólétéhez egyaránt.  

“Az Alapítvány nem csupán anyagi támogatást biztosított a program megvalósításához, hanem 

lehetőségeket is teremtett számunkra. A Főállású Angyal Program rendkívül népszerű, így a társadalmi 

vállalkozás híre eljuthatott a széles nyilvánossághoz. Mi is megismerhettük a nagyvállalatok 

gondolkodását, ezáltal igényeikhez tudtuk igazítani kínálatunkat.” - mondta Jakab Áron, a 2010-es év 

egyik Angyala, az azóta is sikeres és népszerű Fruit of Care project megvalósítója. “A Főállású Angyal 

http://www.mus-e.hu/index.php/a-program
http://www.fruitofcare.hu/fooldal/


Program legfőbb vívmánya számomra az, hogy képes összekötni a nagyvállalatokat a civil szervezetekkel, 

a segítő szándékot a rászorulókkal.”- tette hozzá. 

 

 

Az idei kampány ’arca’ a három jelenlegi Angyal egyike, Weisz Fanni. A népszerű siket modellt Vodafone 

Angyalként ábrázoló óriásplakátokkal május 5-től több budapesti és vidéki helyszínen is lehet találkozni.  

A Vodafone Főállású Angyal Programról – amely 2011-ben elnyerte a Magyar Adományozói Fórum 

Társadalmi Befektetések Díját a „Leginnovatívabb Támogatói Program” kategóriában –és a pályázás 

módjáról részletes leírás a Vodafone Felelősségvállalás Facebook-oldalán olvasható. A programra a 

Főállású Angyal alkalmazáson keresztül lehet jelentkezni 2014. május 5-től május 26-ig. Idén a pályázatok 

leadásának határidejét követően, május 26-tól június 6-ig várják a jelöltekre leadott szavazatokat a 

Facebook oldalon, s az elődöntőbe jutott 20 jelölt közül a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriuma 

és a külső szakértőkből álló szakmai zsűri állásinterjúk során választja ki a három Angyalt. 
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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 egymilliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az 

adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési 

programokra, 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. Tevékenysége három fő területre összpontosít: 

mobiltechnológiával a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek 

oktatása. 

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

kapcsolódó eseményekről a Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 
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