Telekom Adományvonal a kórházban fekvő betegekért és
önkéntes segítőikért
2008. november be n és dece mber ben a K órház i Ö nként es Seg ít ô Sz olg álat A lap ítvány t t ám og atj ák
az ok, ak ik a Te lek om A dományv onalat hív j ák a 178 8‐as sz ám on. A szervezet a befolyt ös szeg b ôl
tov áb bi progr am okat kív án ind ít ani k ór ház ak ban és s zoc iális intéz mények be n, hogy önké ntese i
közrem ûk ödé sével még t öb b beteg ne k ny újt hass on t ám asz t és se gít séget.
„A mi alapítványunk nem az államot pótolja, hanem magukat az embereket.”
A Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány ezzel a jelmondattal indította útjára elsô segítô programját a Szent Margit
Kórházban 1998‐ban. Önkénteseik pótolni szerették volna azokat a hiányzó anyákat, apákat és gyerekeket, akik nem
lehettek kórházban fekvô rokonaik mellett.
Az alapítvány a kezdetek óta azért dolgozik, hogy a betegek kórházban töltött idejét megkönnyítse ‐ az önkéntes munka
szervezett kereteinek biztosításával. Rendszeres önkéntes szolgálatot vállalnak egészségügyi, szociális és oktatási
intézményekben, ahol a fizikai és lelki támaszadáson túl különbözô szabadidôs és kulturális programokat szerveznek az
ott fekvôknek, tehermentesítve ezzel a kórházi dolgozókat.
Az alapítvány fontosnak tartja a kórházi önkéntesség megismertetését és elfogadtatását Magyarországon, ennek
érdekében folyamatosan végzi az önkéntes segítôk toborzását, kiválasztását, valamint elméleti és gyakorlati képzését.
2005‐ben létrehozták a Módszertani Központot és Mobil Konzultációs Szogálatot a tapasztalatok átadására az érdeklôdô
intézmények, valamint civil‐ és egyházi szervezetek részére.
A szervezet önkéntesei jelenleg nyolc kórházban, két idôsek otthonában és egy állami intézményben vannak jelen.
Mûködésük tíz éve alatt a Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak‐budai Egyesített Kórházai mellett a
Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikájára, a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika osztályaira, a Károlyi Sándor
Kórházba, a Kanizsai Dorottya Kórházba, az egri Markoth Ferenc Kórházba, a Bethesda Gyermekkórházba, a Vakok
Állami Intézetébe, valamint a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikájának pszichiátriai osztályára és
ambulanciájára is bevezették programjukat.
2007‐ben 350 önkéntesük 13 000 munkaórában teljesített szolgálatot, több mint 20 ezer betegnek segítve.
A Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány a befolyt összeget újabb önkéntesek toborzására és képzésére kívánja
fordítani, valamint a közeljövô megvalósítandó céljai között szerepel a segítô programok bevezetése tíz újabb kórházba
is.
A Telekom Adományvonal (1788) a Magyar Telekom vezetékes és mobil hálózatából érhető el, a hívás és az sms‐küldés
ára 100 forint. Domino előfizetésről kezdeményezett hívás kivételével az összeg áfamentes. A két hónap alatt beérkező
hívások árát a hívók adományaként teljes egészében a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány kapja meg.

További információ:
M&H Communications
Halpert Zsuzsa projektvezető
Tel: (06) 1 316 2440
E‐mail: zshalpert@mandh.hu

Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány
Meggyes Ildikó ügyvezetô
(06) 20 577 7779
meggyes.ildiko@korhazionkentes.hu
www.korhazionkentes.hu

