Adományvonal november és december hónapban – az önkéntes programokért
2011. november és december hónapban a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat 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.

A Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány (KÖSSZA) 2001 óta közhasznú szervezetként működik, jelenleg az egyik
legjelentősebb, önkéntességgel foglalkozó szervezet Magyarországon. Módszertani Központként országosan közel 40
kórház, intézmény, civil szervezet önkéntes programját segíti életre, fejleszti, szervezi önkéntesek toborzását,
beléptetését, képzését, közvetítését; közel 500 önkéntessel foglalkozik. A szervezet missziója az önkéntesség
népszerűsítése, terjesztése, általános társadalmi megbecsülésének emelése.
Az Adományvonalon kapott támogatásból az alapítvány szeretné az önkéntességet, az önkéntes programokat
népszerűsíteni, a hálózati körüket bővíteni és kórházakban, szociális intézményekben 6 új önkéntes programot is
elindítani.
Az Alapítvány az emberekben meglévő önzetlen segíteni akarásnak biztosít szervezett keretet: amely önkéntes segítői
tevékenység, a rövidebb-hosszabb ideig kórházi tartózkodásra kényszerülő betegeknek, nyújt konkrét segítséget, lelki
támaszt és személyes törődést. Mindezzel elősegíti számos önkéntes program, akció létrejöttét; valamint a szociális és
egészségügyi ellátásban résztvevő szervezetek munkáját, önkéntes programjaik koordinációját.
A szervezet a kórházi önkéntes szolgálat működtetése mellett folyamatosan végzi az új önkéntes segítők toborzását,
kiválasztását, elméleti és gyakorlati képzésüket, valamint a potenciális fogadó szervezetek felkutatását, tájékoztatását.
Képzett és gyakorlattal rendelkező önkéntes segítőket delegál más intézményekbe, és a fogadó intézményeknél önkéntes
koordinátorok képzésével segíti új önkéntes programok beindítását, koordinációját. A szervezet egyre több önkéntes
programot koordinál országszerte. Módszertani Központjuk a közép-magyarországi régió egyik jelentős önkéntes
központjává vált. A Központ működtetésével cél a tapasztalatok átadása az érdeklődő egészségügyi, szociális és oktatási
intézmények, civil és egyházi szervezetek részére.
Az alapítvány kísérleti jelleggel elindította Magyarország első Adományboltját is, amely megnyitása óta eredményesen
üzemel.
Az alapítványról és tevékenységeiről további információ a www.korhazionkentes.hu weboldalon található.
A "1788 – az emberi hívószám" szlogenről is ismert hello holnap! 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. november és december hónapok alatt beérkező hívások
díja a hívók adományaként teljes egészében a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítványé lesz, amely ezt az összeget
az önkéntesség népszerűsítésére, valamint 6 új önkéntes program elindítására fordítja.

