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Informacja prasowa 
Warszawa, 5 grudnia 2013 r. 

 

Telefon do Mamy ł ączy ju ż od 10 lat! 

Już od 10 lat dzieci w szpitalach mog ą za darmo dzwoni ć do swoich bliskich, korzystaj ąc z 
kolorowych aparatów telefonicznych zamontowanych pr zez Orange Polska w ramach 
programu Telefon do Mamy.  Dzi ś to nie tylko aparat i słuchawka, ale tak że możliwo ść twórczej 
zabawy przy wsparciu Fundacji Orange. 

 

10 lat temu…  

Program Telefon do Mamy został zainicjonowany w 2003 roku, kiedy to rodzice nie mogli przez cały 
czas przebywać ze swoimi dziećmi w szpitalu. Pobyt w nowym miejscu, z dala od domu, rodziny           
i przyjaciół to dla najmłodszych pacjentów trudne wyzwanie. Orange Polska postanowił zadbać o ich 
potrzeby – na oddziałach szpitalnych i wielu innych placówkach opiekuńczych w Polsce udostępnił 
kolorowe aparaty telefoniczne, z których dzieci mogą bezpłatnie korzystać. Telefon do Mamy był 
jednym z pierwszych programów z zakresu społecznej odpowiedzialności Orange. Dziś obchodzimy 
jego 10-lecie.   

Halo?  

O każdej porze dnia i nocy dzieci w szpitalach mogą telefonować do swoich bliskich - Fundacja 
Orange regularnie wysyła do placówek bezpłatne karty telefoniczne. W ciągu dziesięciu lat 
przekazano ich aż 1,65 miliona. Z 1000 aparatów skorzystało ponad 3 mln dzieci, a gdyby zliczyć czas 
wykonanych połączeń to rozmowy przez Telefon do Mamy trwałyby aż 120 lat!  

Czy to tylko słuchawka?  

Program Fundacji Orange to coś więcej niż tylko możliwość korzystania z bezpłatnych połączeń.        
W jego realizację zaangażował się personel szpitali, a także wolontariusze z Orange, którzy 
organizują różne akcje na rzecz dzieci. To oni wyremontowali ponad 180 świetlic w szpitalach w całej 
Polsce, tworząc kolorowe i dobrze wyposażone Bajkowe Kąciki do nauki i zabawy. Prowadzą w nich 
zajęcia edukacyjne i czytają dzieciom bajki. Co roku przed świętami wolontariusze wyruszają też na 
oddziały dziecięce i rozdają tysiące prezentów dla najmłodszych pacjentów. W tym roku ponad 1200 
Mikołajów Orange wręczy świąteczne upominki 15 tysiącom dzieci w szpitalach w całej Polsce. 

Nowe poł ączenie 

Dziś najmłodsi pacjenci często posiadają własne telefony komórkowe. Ale nadal potrzebują ciekawej 
oferty aktywności, które oderwą je od szpitalnej nudy. Dlatego Fundacja Orange stworzyła w 30 
szpitalach nowoczesne stanowiska multimedialne. Wyposażone w sprzęt komputerowy z ekranem 
dotykowym, umożliwiają korzystanie z gier edukacyjnych i słuchanie  bajek, stymulując wszechstronny 
rozwój dzieci. Na 10-lecie programu Fundacja zamontowała kolejnych 10 stanowisk. W wielu 
miejscach są one podłączone do Internetu, aby najmłodsi pacjenci mogli w bezpieczny sposób 
korzystać z sieci i kontaktować się z rodziną, kolegami poprzez komunikatory online. 
„10 lat Telefonu do Mamy to wyjątkowy jubileusz. Ten szczególny moment motywuje nas do rozwoju 
programu, tak aby jak najlepiej służył dzieciom. To jest możliwe tylko we współpracy ze szpitalami i 
wolontariuszami, którym serdecznie dziękuję za ostatnie 10 lat wspólnego pomagania” – mówi 
Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange. 
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Dodatkowych informacji udziela: 
Antonina Bojanowska        
Koordynator ds.komunikacji programów 
Fundacja Orange         
tel. +48 22 527 40 14,  kom. +48 509 84 86 82        
E-mail: antonina.bojanowska@orange.com 
 
 
Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do 
zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii. W ten 
sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe.  Fundacja została powołana w 2005 roku z inicjatywy 
Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel (Orange Polska) do realizacji celów społecznie użytecznych. W jej inicjatywy włączają 
się pracownicy Orange jako wolontariusze.  
 
www.fundacja.orange.pl  

www.facebook.com/FundacjaOrange 


