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680 hátrányos helyzetű gyermeket ajándékozott meg a
Mikulás a Vodafone Önkéntes Közösség jóvoltából
Stratégiaváltás a vállalati önkéntes program terén

A Vodafone Önkéntes Közösség — koncentrált támogatási stratégiája első
állomásaként — 2013. december 8-án 120 hátrányos helyzetű, a Vodafone
Magyarország Alapítvány által kiemelten támogatott intézményekben élő vagy
tanuló gyermeket látott vendégül a Centrál Színházban. Együtt izgulták végig a
Hang-villa titka című interaktív mesejátékot, majd maga a Mikulás adta át az
önkéntesek által készített ajándékcsomagokat.
A Vodafone Magyarország Alapítvány által létrehozott és támogatott Vodafone Önkéntes
Közösség 3 éves fennállása alatt 112 programot valósított meg közel 1700 résztvevő
összesen több mint 12000 órányi önkéntes munkájával. Az elmúlt évek tapasztalata
alapján, 2013 őszén született meg a döntés, hogy a hatékonyság növelése érdekében —
eseti segítségnyújtások helyett — stratégiai partnerkapcsolatot hoznak létre hét,
hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját segítő
intézménnyel. Az együttműködés így szorosabbá és folyamatossá, a közösen elért
eredmények pedig mérhetővé válnak. A kiválasztás legfőbb szempontja az volt, hogy az
adott szervezet tevékenysége összhangban legyen az Alapítvány céljaival, valamint
hosszútávon tudásalapú önkéntes munkákra is lehetőséget biztosítson.
A koncentrált támogatási stratégia első közös eseménye a december 8-i Mikulás
ünnepség volt, amelyen 120 gyermek vett részt a kiemelten támogatott intézményekből.
A szervezők nem véletlenül döntöttek a Hang-villa titka című darab mellett. A zenés
interaktív mesejáték során a színészek a gyermekeket is bevonták a történet alakításába,
így az élmény még intenzívebbé vált. A műsort követően a gyermekek és az önkéntesek
együtt üdvözölték a Mikulást és az ajándékcsomagokat. Azok sem maradtak ajándék
nélkül, akik a távolság miatt nem tudtak jelen lenni: az önkéntesek 560 mikuláscsomagot
állítottak össze és vittek el a távolmaradóknak.

„Rendkívül fontos, hogy a gyermekek megtapasztalják a közösség erejét.
Találkozhassanak hasonló, vagy épp egész más fogyatékossággal élő, illetve bármilyen
szempontból hátrányos helyzetű társaikkal, és megéljék azt, hogy ismeretlenek
szeretettel és elfogadóan fordulnak feléjük. Így tanulnak meg hinni önmagukban, bízni
környezetükben. A Vodafone Önkéntes Közösség által szervezett programok, a
rendszeres és szoros együttlét e folyamatban segítik a gyermekeket.” - mondta Elek
Zsuzsanna, a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatója.
„Kiemelten fontosnak tartjuk az önkéntesség elterjedését. Szeretnénk felhívni a figyelmet
olyan társadalmi problémákra, amelyek nem kapnak megfelelő hangsúlyt a média és a
társadalom részéről. Dolgozóink saját idejüket, szakértelmüket, tehetségüket, ötleteiket,
kreativitásukat adják egy-egy jó ügyért, szeretettel és tiszta szívből. Minél szorosabb és
hosszabb távú a kapcsolat egy-egy intézménnyel, annál közelebb kerülünk a
gyermekekhez, s a közös élmények segítségével többet tudunk nyújtani számukra.” –
mondta el Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és vállalati
felelősségvállalási igazgatója, a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriumának
tagja.
A Vodafone Önkéntes Közösség program keretén belül a Vodafone Magyarország és a
Vodafone Shared Services Budapest munkatársai negyedévenként egy munkanapot
pályázhatnak meg önkéntes munkavégzésre, és maguk dönthetik el, hogy milyen
önkéntes tevékenységet végezzenek. A programok megvalósításához az Önkéntes
Központ Alapítvány nyújt szakmai segítséget, pénzbeli támogatás pedig a Vodafone
Magyarország Alapítványtól igényelhető.
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A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 27 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 Shared Services
Budapesttel 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. A Vodafone Magyarország Zrt.
társadalmi befektetési tevékenysége elismeréseképp 2013-ban elnyerte a Magyar
Adományozói Fórum (MAF) Felelős Támogató Védjegyét.

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok
fejleményeiről és a kapcsolódó eseményekről a Társadalmi Felelősségvállalás
oldalon és/vagy a Facebookon!
A Vodafone Magyarország Alapítvánnyal az Önkéntes
stratégiai partnerkapcsolatban álló hét intézmény:
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kapcsán

Szellő utcai Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (Budapest)
Az óvoda és az iskola a III. kerületben és a pilisi agglomerációban élő fogyatékos
gyermekek szegregált intézménye. Az óvodás gyermekeket két csoportban 8 éves
korukig nevelik, tanulóik tanulásban akadályozottak, értelmileg sérültek, de sokszor
halmozott fogyatékosság is tapasztalható körükben.
Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő)
Az 1830-as években épült Teleki kastély 1968 óta gyógypedagógiai intézményként
funkcionál. A Gyömrőn található fogadó szervezet többcélú oktatási intézmény, azaz
általános iskolai, szakiskolai oktatás mellett diákotthonként és gyermekotthonként is
funkcionál. A gyömrői gyermekotthon jelenleg közel 36 fő enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékkal élő, 6-24 év közötti gyermek teljes körű ellátását biztosítja A gyermekotthon
célja, hogy az ott lakó gyerekeket felkészítse az önálló életre, emiatt kiemelten fontosnak
tartják, hogy keresett szakmát tanítsanak növendékeiknek. A diákotthonban közel 40
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló él.
Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Vác)
A Cházár András többcélú oktatási intézmény négy helyen végzi 700 különféle
fogyatékossággal élő (sajátos nevelési igényű – siket, nagyothalló, enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, beszédfogyatékos és halmozottan sérült) gyermek, tanuló
oktatását és nevelését. A hallássérült tanulók mellett egyre több sajátos nevelési igényű
(tanulásban akadályozott, autista, részképesség kieséses) gyermek tanul az óvodában és
a szakképzésben. Mikesy György (az ország első hallássérült igazgatója, az iskola
jelenlegi igazgatója) több fórumon is dolgozott a fogyatékosok, köztük a siketek és a
nagyothallók érdekvédelméért.
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógia Intézet
(Miskolc)
Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógia Intézet többcélú,
összetett, szegregált, gyógypedagógiai intézmény, mely öt épületben működik Miskolcon.
Intézményi szinten 448 gyermek oktatásában és életre való felkészítésében vesznek
részt. Középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista óvodások, enyhe-középsúlyos,
súlyosan halmozottan sérült, autista, halmozottan sérült (értelmi és látás, hallás,

mozgássérült) tanulókat nevelnek öt tagintézményükben. Emellett 4 éve korai fejlesztést
is végeznek 0-5 éves, sérülten született kisbabákkal. Mint Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény utazó tanári szolgálatot is működtetnek az integráló óvodákban
és iskolákban tanítók megsegítésére. A gyerekeknek a mindennapi órák mellett terápiás
lehetőségeket is biztosítanak (zene, báb, kutya, gyógyúszás, gyógypedagógiai lovaglás,
hang-fény terápia stb).
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A Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani
Gyermekotthonnak jogelődje a Miskolci Gyermekváros. A Miskolci Gyermekváros 1973ban kezdte meg működését, 320 fő állami gondozott gyermek elhelyezését biztosította 318 éves korig. A Miskolci Gyermekváros legnagyobb szakmai részlegeként a nevelőotthon
működött. A nevelőotthon 8 csoportjában összesen 240 gyermeket helyeztek el – külön a
leányokat és fiúkat – csoportonként általában 30 főt.
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A csepeli anyaotthon 4 helyszínen várja a lakhatási probléma, vagy bántalmazás miatt
krízishelyzetbe került édesanyákat, illetve családokat. A családi szálló célja, a családok
egységének megőrzése, abban az esetben, ha átmeneti lakhatási problémákkal
küzdenek. A családi szálló 9 család elhelyezésére nyújt lehetőséget. Az 1993 óta működő
anyaotthon fő feladata, hogy a lakhatási nehézségek ellenére a család együtt
maradhasson, illetve a problémák megoldásához segítséget kaphasson. Az otthon
életvitelszerű tartózkodást biztosít kliensei részére, főzési, mosási, tisztálkodási
lehetőséggel, és szabadidő hasznos eltöltésével. Az anyaotthonban dolgozó szociális
munkás egyéni esetkezeléssel, csoportfoglalkozásokkal, tréningekkel, képzésekkel nyújt
segítséget a családoknak. 2005 óta a Családok Átmeneti Otthonához kapcsolódva
működik a krízis központjuk, amely a bántalmazás miatt krízishelyzetbe került nőket és
gyermekeiket fogadja. A Krízis Központ célja a bántalmazás elől menekülő kliensek
életvédelme, biztonságuk megteremtése.
Anyaoltalmazó Alapítvány (Budapest)
A több mint 20 éve fennálló és 80 főt befogadó Anyaoltalmazó Alapítvány átmeneti
lakhatást biztosít a krízishelyzetbe került családok számára. Az alapítvány célja hogy
országos szinten az átmenetileg, vagy tartósan otthontalanná vált családok
befogadásával megelőzzék a család szétszakadását, ill. megszűntessék a gyermekek
veszélyeztetettségét.
Az
anyaotthon
segíti
a
szülőt,
gyermek
ellátásában,
közreműködünk az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a
család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémainak megszűntetésében.

