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Vodafone Magyarország Zrt.
Főállású Angyal program

A „Főállású Angyal” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategóriában 1. helyezést és a MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja
Kategóriában 3. helyezést ért el
A program kezdő időpontja: 2008.

Kapcsolattartó:
Zolnai Emese
06-70-389-9944
emese.zolnai@vodafone.com

A programra fordított támogatás:
 pénzben 79 000 000 Ft
 természetben Angyal találkozók (3 alkalommal) – ebéd
 önkéntes munkában 2 fő / 10 óra.

A program célja:
A program célja, hogy a hazai civil szervezetek egyik legnagyobb kihívására, a szűkös forrásokra reflektálva évente 3-4 szervezetnél 1-1 fő kapacitással bővítse az
alkalmazotti létszámot és ezáltal olyan szakembert bocsásson a szervezetek rendelkezésére, akik a támogatottak fenntarthatóságát segítik elő .
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A program leírása:
A „Főállású Angyal” program a Vodafone jótékonysági kezdeményezése, amelynek értelmében a nyertesek – teljes munkaidőben – egy éven keresztül dolgozhatnak egy-egy
általuk megjelölt magyarországi non-profit szervezetnél, miközben alkalmazásuk költségeit teljes egészében a Vodafone fedezi. Ezáltal nem hagyományos pénzbeli támogatást
nyújt a vállalat, hanem egy tapasztalt szakembert bocsát a civil szervezet szolgálatába.
A kiválasztás többlépcsős szűrési módszerrel történik. A Facebookon meghirdetett pályázaton a 3 legtöbb lájkot kapó kezdeményezés jut be a második körbe, a személyes
interjúra. Ezenkívül további 7 pályázatot választanak ki a CSR területén szakértő munkatársak. A 10 pályázatból személyes interjú során a Vodafone Magyarország Alapítvány
kuratóriumának tagjai, a civil szféra elismert szakértői, valamint kommunikációs
szakemberek jelölik ki a 3 nyertest.

A program eredményei:
 18 fő tevékenykedett 2008 óta Főállású Angyalként
 20 000 Facebook felhasználóhoz jutott el a program.

A program hatása:
 a támogatott szervezetek mind szakmailag mind szervezetileg fejlődni tudtak
 a vállalat hitelessége nőtt .

A program innovativitása:
A projekt keretein belül a kiválasztott szakértők egy éven keresztül civil szervezeteket segítenek tudásukkal és tapasztalatukkal. Ezen újszerű megközelítés segítségével a Vodafone professzionális szakmai
támogatást ad a főállású angyal személyében, amely a financiális adományokkal szemben, sokkal maradandóbb, hiszen a támogatás eredménye - a tudás, és a tudás által létrehozott változás - valóban
hosszútávon fenntartható.
További információ a programról:
http://apps.facebook.com/foallasuangyal/

