Adományvonal július és augusztus hónapban – a mozgáskorlátozott gyermekek szállításáért
2011. július és augusztus hónapban az Együtt az Egészségünkért Alapítványt támogatják azok, akik a 1788-as hello
holnap! Adományvonalat hívják vagy sms-t küldenek. Az Adományvonalat már kilencedik éve sikeresen működtető
Magyar Telekom fontosnak tartja, hogy támogatásával segítse a hazai egészségügy fejlődését, szolgáltatásainak
fejlesztését, ezen belül is a gyermekek gyógyítását.
Az Együtt az Egészségünkért Alapítvány 2003-ban kezdte el működését. Azzal a céllal jött létre, hogy gyermekkórházakat,
gyermekintézményeket támogasson olyan műszerek adományozásával, amelyek a gyógyításhoz nélkülözhetetlenek, de
az intézmények saját erőből nem, vagy csak nagy nehézségekkel tudják beszerezni szűkös anyagi helyzetük miatt.
Az Adományvonalon kapott támogatásból a Samaritanus Mentőszolgálat részére egy olyan speciális betegszállító
járművet vásárolnának, mellyel könnyebben megoldható a mozgáskorlátozott gyermekek utaztatása vidékről a budapesti
iskolájukba, diákotthonukba. Az új jármű segítségével minden feltétel, felszerelés és lehetőség adott lesz ahhoz, hogy a
mozgáskorlátozott gyermekeket még biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szállíthassa a Samaritanus
Mentőszolgálat az ország bármely pontjára.
Az Alapítvány nagyon sok más intézménnyel áll rendszeres kapcsolatban. Ezek közé tartozik a Mosonmagyaróvári
Karolina Kórház, a Miskolci Regionális Égéscentrum, vagy a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ
Infectológia részlege is, valamint a Szegedig Gyermekgyógyászati Klinika. Ezeket az intézményeket műszerek
beszerzésével segítik. A közeljövőben az Alapítvány segítségével adják át Miskolcon, a Semmelweis Ignác Központban
egy speciális laringoszkópot, amit külföldről hoznak be. Budapesten kiemelten támogatja szervezet a SOTE I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinikát. Legutóbb egy gyermekőrző monitor beszerzésében segítettek.
Az Alapítvány egy heves megyei kis falu, Tarnaörs óvodáját, iskoláját és idősebb lakosait támogatja nem csak anyagilag,
hanem nagyon sok természetbeli adománnyal is.
A "1788 – az emberi hívószám" szlogenről is ismert Telekom Adományvonal a Magyar Telekom vezetékes és
mobiltelefon-hálózatából is elérhető. A hívás és az sms-küldés díja egyaránt 100 forint, amely összeg áfa-mentes (Domino
feltöltőkártyával kezdeményezett hívások kivételével). A 2011. július és augusztus hónapok alatt beérkező hívások díja a
hívók adományaként teljes egészében az Együtt az Egészségünkért Alapítványé lesz, amely ezt az összeget a
Samaritanus Mentőszolgálat részére egy speciális betegszállító jármű megvásárlására fordítja.

