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Angyalok szerveznek gyermeknapot Orosházán
Összefogtak a Vodafone Főállású Angyalai
Nemes ügy érdekében fogtak össze a Vodafone dél-magyarországi Főállású
Angyalai: Sándor Enikő és Sütő Zsanett programokban gazdag gyermeknapot
szervez Orosházán, amelynek a szórakoztatás mellett fontos célja, hogy
támogatásokat gyűjtsön a régióban újszülöttmentést végző Szegedi Újszülött
Életmentő Szolgálatnak.
Május 24-én, pénteken a Vodafone Főállású Angyalai az orosházi Árpád-kertben korhatár
nélkül várják a kis és nagy gyerekeket a Jótékonysági Gyermeknap a Koraszülött
életmentésért nevű rendezvénnyel. A programok között délután 2 órától ugrálóvár,
görkoriverseny, kutyasimogató, kézműves műhely, arcfestés, trambulin szerepel, 16
órától pedig tánc- és sportbemutatókra, valamint a Mr. Shame és a Subscribe
koncertjeire kerül sor.
Az összefogás gondolata régóta foglalkoztatta a két Főállású Angyalt, akik a Vodafone
Magyarország Alapítvány jóvoltából tavaly szeptember óta egy éven át dolgoznak az
általuk választott civil szervezetnél.
„Mivel Orosháza is a Szolgálat mentési területéhez tartozik, kézenfekvő volt, hogy
Enikővel összefogjunk. A közösen szervezett gyermeknapon az izgalmas programok
mellett arra is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy az újszülöttmentés zavartalan
működtetéséhez anyagi támogatásra van szükségünk, ezért a helyszínen adományokat
gyűjtünk majd szervezetünk számára.” – mondta el Sütő Zsanett, a Szegedi Újszülött
Életmentő Szolgálat Alapítvány munkatársa.
Sándor Enikő, a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság munkatársa hozzátette:
„Főállású Angyalként abban segítem a fiatalokat, hogy aktív szerepet játsszanak
közösségük életében, például szervezzenek hasznos szabadidős programokat
korosztályuk és településük számára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyermeknap
létrejöttét az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai lelkesedésükkel és
minden energiájukat bevetve segítik.”
A Vodafone Főállású Angyal Program keretében 2013 szeptemberétől újabb három
elhivatott személynek lesz lehetősége arra, hogy Enikőhöz és Zsanetthez hasonlóan
fontos társadalmi ügyek érdekében dolgozhassanak. Június 10-én 12 óráig bárki
leadhatja pályázatát a Vodafone Felelősségvállalás Facebook-oldalán található
„Főállású Angyal” alkalmazás segítségével.
A gyermeknapi rendezvény részletes programja itt található:
https://www.facebook.com/events/246367485504792/

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 Társadalmi Felelősségvállalás
oldalon és/vagy a Facebookon.
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