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Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky roka, ktoré prežívame v radosti a v spoločnosti rodiny
a blízkych priateľov. Mnohí ľudia však toľko šťastia v živote nemajú. Je dôležité nezatvárať oči pred
tými v núdzi či bez domova, pre ktorých sú Vianoce ťažkým a smutným obdobím. Vďaka ľudom
s dobrých srdcom a grantovému programu Darujte Vianoce už po osemnásty raz Nadácia Orange
prerozdelila sumu 50 000 eur a podporila 322 projektov na pomoc ľudom, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii.
Ako každý rok v období Vianoc, aj tento Nadácia Orange priniesla možnosť ľuďom, ktorým nie je
ľahostajný osud tých menej šťastných v ich okolí, posielať svoje nápady ako im pomôcť. Spomedzi
585 predložených žiadostí sa hodnotiaca komisia rozhodla prerozdeliť finančnú podporu 50 000 eur
až 322 príbehom.
Najviac sa tento rok bude pomáhať v Banskobystrickom kraji, v ktorom sa podporí až 69 žiadostí.
Ďalších 63 neľahkých životných situácií sa zmení k lepšiemu v Košickom kraji a 54 projektov bude
zrealizovaných v Nitrianskom kraji. Spomedzi vybraných žiadostí sa najväčšej podpory dočkajú
rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi, no tiež deti, mládež a seniori či ľudia bez
domova. Až 237 oprávnených žiadostí o podporu Nadácie Orange pritom prišlo od fyzických osôb, čo
je dôkazom toho, že ľudia v našej spoločnosti nie sú voči svojmu okoliu ľahostajní a chcú nezištne
pomáhať.
Jednou zo žiadostí, ktoré Nadácia Orange podporí, je napríklad príbeh osamelej matky štyroch detí,
ktorá popri rodičovských povinnostiach chodí do zamestnania, aby svojim deťom mohla zabezpečiť
základné životné potreby. Na nepriaznivý osud tejto rodiny upozornili kolegyne silnej mamičky, ktoré
by chceli pomôcť potrebným zimným oblečením, obuvou a darčekmi pre deti.
Srdce na pravom mieste majú aj tí najmenší. Dôkazom toho je základná škola, ktorá sa rozhodla
obdarovať 70 osamelých seniorov a ľudí v núdzi. Žiaci školy budú spolu s dobrovoľníkmi vyrábať
darčeky, medovníky či vianočné pohľadnice, a potom navštívia seniorov a osamelých ľudí a
vyrobené darčeky im slávnostne odovzdajú, pričom im zaspievajú vianočné koledy a zarecitujú
básne. Finančné prostriedky od Nadácie Orange budú využité na nákup potrebných surovín a
materiálu.
Ďalším príbehom, ktorý sa rozhodla komisia finančne podporiť, je Správny krok. Dobrovoľníčka chce
v rámci tejto aktivity obdarovať štyri osoby bez domova, ktoré už urobili prvý krok k tomu, aby našli
zmysel života a postavili sa svojmu neľahkému osudu. Z finančného príspevku chce individuálne
každému z nich kúpiť to, čo potrebujú, ako napríklad ruksak, domáce oblečenie či zimné topánky.
Darčeky im odovzdá pri malom vianočnom posedení, ktoré pre nich zorganizuje.
Krásnym predvianočným príkladom pomoci je tiež príbeh mladej plavkyne s Downovým syndrómom,
ktorú chcú predkladatelia obdarovať tabletom. Ten pre ňu bude moderným prostriedkom, ako si
ľahšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojiť učivo.
Počas Vianoc pomáhajú aj zákazníci a zamestnanci Orangeu
Vďaka programu Darujte dáta môžu tento rok pomáhať aj zákazníci Orangeu. Stačí, ak darujú svoje
nespotrebované dáta, ktoré by im inak na konci fakturačného obdobia prepadli. Zákazníci o nič
neprídu, pomôžu však zmeniť budúcnosť detí z pestúnskych rodín.
Darované gigabajty premení Orange na balík služieb Love, ktorý obsahuje paušál Go 20 €, pevný
internet, potrebné technologické zariadenia a kurz bezpečného používania internetu, keďže mu
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záleží, aby zákazníci využívali internet zodpovedne a vedeli odolávať nástrahám vo virtuálnom svete.
Takýto balík dostane 100 vybraných pestúnskych rodín na dva roky úplne bezplatne.
Nespotrebované dáta je možné darovať veľmi jednoducho, stačí poslať bezplatnú SMS v tvare
DARUJEM na číslo 100. Pestúnskym rodinám pomáhajú tiež zamestnanci Orangeu, ktorí už počas
prvého mesiaca kampane zozbierali viac než 7 200 GB nespotrebovaných dát. Viac informácií
o projekte Darujte dáta nájdete na https://www.orange.sk/darujem [2].
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