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Adományvonal március és április hónapban – A mese és a művészet eszközeivel a
beteg gyermekek gyógyulásáért
2012. március és április hónapban a Mosoly Alapítvány célkitűzéseit támogatják azok, akik a
1788-as hello holnap! Adományvonalat hívják vagy sms-t küldenek. Adományvonalat már tízedik
éve sikeresen működtető Magyar Telekom fontosnak tartja, hogy támogatásával segítse a hazai
egészségügy fejlődését, szolgáltatásainak fejlesztését.
Magyarországon sok gyermek küzd olyan betegséggel, mely hosszan tartó kórházi ellátással, a testet
és a lelket egyaránt megviselő kezelésekkel, és gyakran évekig tartó gyógyulási folyamattal jár. A
gyerekeknek a megszokott családi és iskolai környezetből kiszakadva kell leküzdeni a betegséget,
mely sokszor fizikailag és lelkileg is izolálttá teszi őket. Ezzel az új élethelyzettel a betegnek és a
családjának sem könnyű megbirkózni a mindennapokban.
A Mosoly Alapítvány 1996 óta segíti krónikus vagy súlyos beteg gyerekek gyógyulását, kórházi
kezeléseket kiegészítő programjával. Fő céljuk, hogy a mese és a művészet eszközeivel a gyerekek
lelki jóléti állapotát erősítsék, a betegségüket kiváltó és gyógyulásukat akadályozó pszichés terheket
enyhítsék. A Mosoly Alapítvány lelkes tagjai és szakemberei abban hisznek, hogy a pszichológia,
valamint a mese- és művészetterápia különféle módszereit ötvöző programjuk segít a betegséggel járó
nehézségek feldolgozásában, ezzel pedig hozzájárul a minél gyorsabb és tartósabb gyógyuláshoz. Az
Adományvonalon keresztül beérkező adományok segítségével két együttműködő kórházban terápiás
foglalkozásokat tartanak az orvosi kezeléseket kiegészítő komplex program első fázisában, a második
fázisban a kezelésen már átesett, de még nem gyógyult gyerekek számára nyújtanak segítséget a
visszailleszkedéshez.
Tapasztalatok és a kórházi dolgozók megerősítése szerint a módszer valóban hatásos, a terápián
átesett gyerekek befogadóbbak lesznek, könnyebben átvészelik a gyógyulásukhoz szükséges
beavatkozások fájdalmát, és hamarabb tudnak visszatérni az egészséges gyerekek közé. Az
Adományvonalon keresztül befolyó adományok segítségével a következő egy évben 400 gyerek
részesülhet a Mosoly-Terápia különböző programjaiban, melynek köszönhetően a nehéz helyzet
dacára ők is átélhetnek boldog pillanatokat, visszakaphatnak egy kicsit a gyermekkorral járó
örömökből.
A Mosoly Alapítványról és tevékenységeiről további információ a http://www.mosolyalapitvany.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 2012.

március és április hónapok alatt beérkező hívások díja a hívók adományaként teljes egészében a
Mosoly Alapítványé lesz, amely ezt az összeget arra fogja felhasználni, hogy bővítse programját, és
minél több súlyosan beteg gyermek gyógyulását segítse elő.

