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Amihez hozzáadunk…
a 2008/II. kuratóriumi ülés eredményei
„A Magyar Telekom Hozzáad“ program 2008.
júniusi kuratóriumi ülésének eredményeképpen összesen 10 975 000 forint támogatás
talált gazdára.
A fogyatékkal élôk támogatása:
– a Mentor Alapítvány 1 105 000 forintot
kapott halmozottan sérült állami gondozott és
lakásotthonban élô gyermekek táboroztatására az önálló életvitel, az egészséges életmód
és a természet szeretetére való nevelés érdekében;
– a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány 400 000 forinthoz jutott, hogy tábort szervezhessen a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyerekek és a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok társadalomba való integrálásának
támogatására;
– a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei
Egyesülete 240 000 forintos adományban
részesült, hogy rádiós hálózati kapcsolattal

„A Magyar Telekom Hozzáad“ program hírlevele

rendelkezô laptopokat vásárolhasson;
– a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesülete
(LÁSS) 730 000 forintos támogatásban részesült, hogy 10 fôs látássérültekbôl álló tandemcsapata elindulhasson az októberi szupermarathon kerékpárversenyen.
A gyermekek támogatása:
– a Lurkó Gyôri Kórház Gyermek Osztályáért
Alapítvány 500 000 forintos támogatásban részesült egy verejtékanalizátor megvásárlásához;
– a Fajsz Községért Alapítvány 2 000 000
forintos támogatásban részesült, hogy a település bezárásra ítélt játszótere helyére az
uniós normáknak megfelelôt építhessenek;
Az oktatás támogatása:
– a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia Alapítvány 1 500 000 forintos
adományban részesült, hogy a 2008/2009-es
tanévben is megvalósíthassa az EgészségIskola programot;

Felelôs kiadó: Simon András, a projekt menedzsere: Márton Csilla

Szemlôhegy u. 14. • Tel.: 316-2440, fax: 346-0840 E-mail: office@mandh.hu
átvételéhez és szabadon történô felhasználásához.

Egyéb támogatások:
– a Cukorbetegek Gyógyításáért Közhasznú
Alapítvány 500 000 forintos támogatást kapott
vércukorszintmérô készülékek és tesztcsíkok
vásárlására;
– a Vesebetegek Egyesületeinek Országos
Szövetsége 1 500 000 forintot kapott, hogy az
egész napos majális jellegû Országos Vesenapot megrendezhesse;
– az ASVA Audiovizuális Mûvek Szerzôi Jogait
Védô Közcélú Alapítvány 2 000 000 forintot
kapott internet-monitoring keresô software
fejlesztésére;
– a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
500 000 forintos adományban részesült, hogy
a térítésmentesen végzett speciális frissítô kéz-,
talp-, hátmasszázsukat és tartásjavító
tornájukat nyiltnapok keretében minél több
emberhez eljuttathassák.

Szerkeszti az M&H Communications • Cím: 1022 Budapest,

Az M&H Communications hozzájárul „A Magyar Telekom Hozzáad“ program hírlevelében közölt információk
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Erôszak – családban marad?
Az ORFK adatai szerint míg 2006-ban 6927 családi erôszaknak minôsülô bûncselekmény volt, 2007-ben
ez a szám 5287-re csökkent. Hogy ez a szám mennyire mutat valós tendenciát, azt a látencia problémája
miatt nem tudhatjuk. Az viszont biztos, hogy a 1788 hívásával júliusban és augusztusban a Baptista
Szeretszolgálat Alapítványt, s az általuk létrehozott anyaotthont lehet támogatni, mely bántalmazott
nôknek és gyermekeiknek nyújt menedéket. Az alapítvány vállalásáról Boncz Tímea intézményvezetôvel beszélgettünk.
A Baptista Szeretetszolgálat szociális jellegû tevékenységi köre rendkívül szerteágazó.
Hogyan jött az ötlet, hogy a családon belüli
erôszak problematikáját is felvállaljátok?
Az alapötlet egy angol alapítványé, amely
Sheringham-ben egy hasonló otthont mûködtetett. Az volt az elképzelésük, hogy a hozzájuk
hasonló segítséget meg kell honosítani Európa többi országában is, így indult be elsôként
Magyarországon a program. Helyben lelkes
gazdákra talált az ötlet, de a megvalósításhoz
négy évnek kellett eltelnie, mivel az önkormányzattól kapott épületet fel is kellett újítani.
Most már több mint másfél éve mûködünk.
Hihetünk a fent említett számok mögött
felfedezhetô javuló tendenciának?
Ez a szám egyáltalán nem reális. Nap mint nap
egyre több esettel találkozunk, és ez részben
annak köszönhetô, hogy a térségben mind
több szociális ellátó tud rólunk. Az is tény,
hogy családon belüli erôszak feljelentési hajlandósága igen csekély, mivel a családtagok
félnek a megtorlástól, illetve nincsenek tisztában a lehetôségeikkel. Hetek, hónapok után

például már hiába próbálnak bizonyítékot
szolgáltatni a feljelentéshez, addigra már beheged a seb, eltûnik a lila folt. A jelenlegi
törvények sem megfelelôek, illetve kényes
dolog beavatkozni egy család életébe, mert ki
tudja pontosan meghatározni, hol a határ, és
ki mond igazat?
Mennyire van kapcsolatotok az országban a
többi ilyen jellegû intézménnyel? Hány
anyaotthon van ma Magyarországon?
Az országban kísérleti jelleggel kezdetben 8
krízisközpont létezett, ez a szám egyre bôvül.
Minden új kezdeményezés, amely bántalmazottakkal foglalkozik, futótûzként terjed az
országban. Nagyon nehéz akár egy családnak
is hirtelen otthont találni, így ahogy tudunk,
segítünk egymásnak.
A nôk honnan szereznek tudomást a létezésetekrôl? Egyenesen hozzátok érkeznek a
segélykérések?
Szociális szerveken keresztül kapjuk a segélykéréseket, családsegítô, gyermekjóléti szolgálaton keresztül, más krízisotthonból vagy a

rendôrségtôl. A kérések nem hozzánk, hanem
az otthoni helyi segítôkhöz érkeznek. Mi
sosem fogadunk be nôket a térségbôl, mivel a
bántalmazó a közelben könnyen megtalálja a
családot. Így maradnak a helyi szervek. Azokat
a családokat pedig, akik a mi környékünkön
keresnek menedéket, mi segítjük tovább az
ország másik végébe. Ez így jól mûködik.
A ház elhelyezkedése titkos, hogy a bántalmazók ne találják meg a bántalmazott családtagokat. Hogyan tudjátok garantálni ezt
az anonimitást?
Minden alkalommal íratunk a lakókkal egy nyilatkozatot, hogy nem járul hozzá a tartózkodási helyének kiadásához, illetve telefonon is elmondjuk, hogy az ügyet bizalmasan kell kezelni. Természetesen így is vannak problémák.
Többször elôfordult már, hogy hivatali személy
adta ki a címünket, mivel a bántalmazó egy hamis történettel állt elô és inkább neki hitt, mint
nekünk. Ahhoz, hogy ez változzon, az emberek alapvetô gondolkodásának is meg kell
változnia. Gyakran halljuk, hogy biztosan az
asszonyok tehetnek arról, hogy jól elverik ôket.
Ez nem igaz, az erôszakra sosincs mentség!
Gyakori, hogy az anyák önbizalma és kitartása nem erôsödik meg annyira, hogy egyedül vállalják a harcot, és esetleg visszamennek a bántalmazó férfihoz?
Igen, elôfordult már, hogy visszafordultak.
Számunkra minden eset egy új tapasztalat és
egy mérföldkô is egyben. Az esetek többségében 4-5 elválás szükséges ahhoz, hogy a bántalmazott érzelmileg teljesen leszakadjon a
bántalmazóról. Ez egy függôségi helyzet, ami
bôl szabadulni meglehetôsen nehéz. A legutóbbi eset után kitaláltuk, hogy minden anyával íratunk egy levelet saját magának, amiben
leírja, miért jött el, mi volt rossz, hogy érezte
magát akkor és hogyan most. Amikor küszöbön áll a lehetôsége annak, hogy visszamenjen, elolvasatjuk vele a saját vallomását. Talán
még egyszer átgondolja majd, mire vállalkozik.
Ilyenkor óriási szerepe van a szociális munkásnak is. Le kell ülni és beszélgetni. Elôfordult
már, hogy az apával közösen családi megbeszélést tartottunk.
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Vannak kötelezôen betartandó szabályok a
ház lakói számára vagy ha esetleg úgy érzik,
hogy abban a másfél évben csak erôsödni
szeretnének és elbújni, azt is megtehetik?
Van házirendünk, aminek betartását elvárjuk
mindenktôl. El lehet bújni, sôt volt már anyánk,
akinek mi javasoltuk, hogy ne menjen egy
ideig sehová, mivel tudtuk, hogy már mindenütt keresik. Azonban egy idô után megjön a
bátorság, feléled a szabadságvágy, és mindenki megtalálja a sarki boltot, a postát. A mi célunk az, hogy minél több kapcsolatot létesítsenek, amire lehet kiköltözéskor építeni, barátokat szerezzenek, akikre késôbb is lehet számítani. Önállóságra tanítjuk akkor, amikor a sokadik hivatalos levelet már neki kell megfogalmazni és mi csak kijavítjuk, vagy a hivatalos
telefonjait saját maga intézi. Ez a reintegráció.

Hányszor élhet az otth on adta lehetôséggel
egy anya és mennyi idôt tölthet bent ?
Az otthonunk adta lehetôséggel csak egyszer
lehet élni. Minden esetben elmondjuk az
anyának, hogy ide többet vissza nem jöhet,
mivel a cím azután már nem lesz védett. Ezzel
veszélyeztetné a többi bent lakó anyát. Természetesen más otthon be fogja fogadni, ahogy
mi is fogadunk más otthont megjárt családot.
Nálunk egy, maximum másfél évig maradhatnak, ez idô alatt kell oly mértékben segítenünk, hogy képes legyen a csonka család
egyedül is megállni a lábán – munka, elôtakarékoskodás, ha szükséges háztartási, gyermekgondozási ismeretek átadásával.
Hogy néz ki egy átlagos nap a házban? Ki
foglalkozik a nôkkel és a gyerekekkel?
Ha minden jól megy, az anyák elmennek dolgozni. A gyermekek bölcsôdébe, óvodába,
iskolába mennek, ôket vagy valamelyik ráérô
anya vagy az egyik gondozó viszi el. Délután
szintén vigyáznak egymás gyermekeire, amelyiknek pedig nem jutott babysitter, azt a gondozó tartja szemmel. Tanulás után ki lehet
menni a közeli játszótérre, esetleg számítógépes klubba, ami éppen érdekli a gyermekeket.
Este aztán vacsora, fürdés, alvás. Itt a gyermekek vannak a középpontban, az édesanya a
gyermek jogán tartózkodhat az intézményben.
A házban 24 órás szakmai ügyelet van.
Diplomás és szakképzett gondozókkal dolgozunk, akik a gyermekvédelmi, szakmai és
ügyeleti feladatokat ellátják.

Hogy látod, lelkileg mennyire nagy segítség
az egy nônek, hogy hasonló cipôben járó
társai között lehet?
Amikor látják, hogy a másik sokkal nehezebb
helyzetben van, mindig segítenek. Akár egy
szál cigivel, akár egy tál meleg étellel. Elôfordulnak együttélési problémák, de igyekszünk
nekik megtanítani a békés egymás mellett élés
alapjait. Az is tanulás eredménye, hogy most
már bizalommal rá merik bízni a saját gyermeküket a másikra. Megtanítjuk, hogy ha adnak,
akkor a másik is igyekszik azt majd viszonozni.

A szállás mellett mi mindent biztosítotok
ingyenesen a bajba került lakóitoknak?
Gyermekelhelyezési és ingatlan ügyek elrendezésére jogi tanácsadónk van. Mentális, fejlôdési, magatartási problémákra pedig pszichológus áll rendelkezésre, aki felnôttekkel is
foglalkozik. A gyermekeknek teljes ellátás jár,
valamint a 3 éven felüliek zsebpénzt kapnak.
Élelmet, tisztasági- és tisztítószereket és ruházatot szükség szerint biztosítunk. Játékot is
adunk, hiszen a családjaink rendre csak egyegy utazótáskával érkeznek. Szerencsések
vagyunk, mert Angliából rengeteg gyönyörû,
szinte új holmit kapunk. Nagy az öröm, amikor
az anyák a kapott ruhákban újra nônek érezhetik magukat.
Bántalmazott férfiak fordulhatnak-e hozzátok?
Jöhetnek, de még nem volt rá példa.
Véleményed szerint mik azok a hiányzó
intézkedések és kezdeményezések, amik a
jövôben visszaszoríthatják a családon belüli
erôszakot?
Úgy gondolom, a törvényi szabályozás nagyon
idôszerû lenne. A családon belül semmi sem
védi a bántalmazottat, a hatóság éppen emiatt
ódzkodik is a beavatkozástól. A távoltartási
törvény nem biztosítja a családtagok épségét.
Emellett még több ilyen otthon kellene, hogy
mindenki megmenekülhessen, akinek szüksége volna rá.
Mik a Baptista Szeretetszolgálat ezirányú,
jövôbeni tervei? Mire fordítjátok azokat a
bizonyos 100 forintokat?
Az épületet bôvítjük, a jelenlegi 15 férôhelyrôl
elsô ütemben 30-ra, késôbb 40-re. A 100 forintok tehát az új élet lehetôségét jelentik – még
több bajba jutott asszonynak és gyermeknek.
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Az én történetem...
Egy sikeres férfi, vagy nô hátterében rejlô erô az a
hátország, melyet egy jó házasságban létrehozott család ad.
Szinte kivétel nélkül ezt szokták megnevezni az igazi siker
elérése feltételeként. Ennek hiányában elképzelhetetlennek
látszik még a legnagyobb tehetség kiugrása is, nemhogy
tartós sikere. Díjkiosztó ünnepségek érzelmek hevítette
beszédei igazolják újra és újra e tételt.
Elgondolkodtató, ha ez ennyire igaz – márpedig az –,
akkor egy házasságban, gyakorlatilag csak egyikük lehet
sikeres. Nem? S azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben ez így
is van. Vajon miért?
Erôs hátországom ellenére, magam sokszor átéltem azt a
Katona Klári, a Telekom Adományvonal szóvivôje

magányosságot, ami életem nagy pillanatainak átélését kísérte.
Igen. Magányosságnak hívom ezt az állapotot. Érzem, magyará-

selyemszövôk, tanítók, csillagászok, bányászok, cipészek, akik

zatra szorul. Ott, – ahogy hívjuk – a csúcson, csend van.

elért, saját magasságaikban nem találtak együttmûködôkre.

Kristálytiszta csend, hegymászók – jutalma csend.

Nem találták azokat, akik a csúcsok között hidat építettek

A kiugrással elemelkedünk a mindennapi élet zajos, sokszor ártatlan

volna, akik saját nagyszerûségük sûrû szövetébôl szôttek

vagy épp átláthatatlan, mégis vonzó, egyszerre szeretett, taszított

volna elengedhetetlen háttérországot. Egyikük sem hitte el:

megszokottságától. Ha csak pillanatokra is, de elemelkedünk.

nincs egyedül.

Egy teljesítmény okán. Akkor és ott, közel-távol sem látszik

Lassú visszacsúszásokban „józanulva“ magyarázzuk magunknak,

hasonló. Egy rövidke pillanatig legalábbis biztos nem. Aztán

másoknak a kudarcaink természetességét, a „mindegy, ha kevés,

az örömbôl ocsúdva átlátunk, rálátunk más csúcsokra,

de biztos“ becsapós igazságát.

magaslatokra, de a tôlük való távolság szinte

Állj meg egy percre, bárki vagy, bárhol vagy, bármit csinálsz.

áthidalhatatlannak tûnik. Érezzük a felismerhetô hasonlóság

Nézz körül. Valaki melletted épp a csúcsra tör. Mit tudsz

adta nyugalmat, mégis elérhetetlennek látszik minden, mások

hozzáadni, amivel közben a saját csúcsraérésedért is teszel?

egyszervolt kiugrása után hátramaradt csúcs.

Mindegy mi az.

A magasság mámora szûnik.

Tedd meg.

Persze, hiszen ha csak alig észrevehetôn is, de megkezdôdik

Nem jó egyedül.

a lassú visszaereszkedés, csúszás(?) a mindennapos környezetbe.

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai bántalmazott

A csúcsokkal való sikertelen összekapcsolódás hozza

anyákat, gyerekeket fogadnak be. Új élethelyzetek

a magányosság érzetét.

megalkotásánál segédkeznek.

A tehetség nem kiváltság, így fogalmaztam egyszer. Most

Náluk most biztosan csúcsteljesítmények vannak születôben.

méginkább ezt mondom, amikor a magasban magukra maradt,

Esélyesnek, esélytelennek tartottnál egyaránt.

sikerességükben megkövült csúcsokra gondolok. Mennyi
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kiugró tevékenység magaslik csúcsosodva. Mennyifélék

Az Adományvonal éjjel – nappal hívható.

lehettek létrehozói. Anyák, világutazók, mûvészek,

1788 – az emberi hívószám.
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Pirospont a Kék Pont Alapítványnak
Az EgészségIskola elnevezésû programjához a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia
Alapítvány 2007-ben 2 000 000 forintos, idén pedig 1 500 000 forintos támogatással járult hozzá a
Magyar Telekom. Az iskolán kívüli egészségnap során középiskolás diákok négy tanítási órából álló
különleges programban vehetnek részt. Hogy mitôl is különleges mindez, arról Barna Erika kommunikációs és marketing igazgatóval beszélgettünk.
Az elmúlt hónapokban, a „Telekom Hozzáad“
program pályázati támogatásának köszönhetôen az érdeklôdô középiskolák diákjai számára
ingyenessé tudtuk tenni az EgészségIskola
programot. Ez az elsô különlegessége – tapasztalataink szerint az önkormányzati fenntartású intézmények többsége ugyanis költségtérítéssel nem tudná igénybevenni programunkat. Eddig józsefvárosi és ferencvárosi, és
egy belvárosi gimnázium középiskolásai,
illetve salgótarjáni diákok voltak résztvevôink.
A hozzáférhetôség mellett gondolom, a
programok is egyediek és figyelemfelkeltôek…
Igyekeztünk a jelen problémáihoz és felvetôdô
kérdéseihez igazítani a tanegységeket. Az
EgészségIskola három alapgondolata az alkalmazkodás, a mértékletesség és a pozitivitás.
Az alkalmazkodás a klímaváltozás okozta
eddig ismeretlen kihívásokra helyezi a hangsúlyt, a mértékletesség elve a források ésszerû
és mértékletes használatára utal, a pozitivitás
pedig az egyéni és közösségi cselekvések
hasznosságára hívja fel a figyelmet. És igen…
ezekrôl a témákról is lehet beszélni úgy, hogy
az a diákok számára is érdekes legyen. Az órákon modern technikai eszközöket és animált
videókat is használunk, minden tematikát egyegy általunk készített kisfilmmel vezetünk be,
amellyel szándékaink szerint éppen csak megágyazunk egy beszélgetéshez vagy vitához.
A programot a Kék Pont Alapítvány Prevenciós
Munkacsoportja szervezi, amelynek tagjai
szociológusok, szociális munkások, pszichológus, pedagógus, kommunikációs szakember.
Nem titok, nem csak a diákok, de mi is nagyon
élvezzük ezeket az alkalmakat, hiszen a diákok nagyon nyitottak, aktívak és szókimondóak, sokat lehet tôlük tanulni!
Az alapgondolatok milyen tanegységekben
köszönnek vissza?
A Globális Bemelegítés nevû modulunkban a
fenntartható fejlôdés szempontjából vizsgáljuk
meg a nagyvárosi ember széndioxidmentes
helyváltoztatásának lehetôségeit és korlátait.
A Tulajdon Tudatom elnevezésû órán a kémiai
örömforrások használata okozta tudat- és
hangulatváltozással foglalkozunk, valamint a
drogok hétköznapokban elfoglalt szerepével.

Kiderítjük, hogy mire jó a tiszta tudat! A Vásárlók Hada modulban a hamis igények és a célnélküli fogyasztás kritikáját fogalmazzuk meg.
A Közért Végzett Munka modulban megtudhatjuk, hogy mennyi múlik azon, ha van a
közösségben egyetlen egy ember, aki képes
hinni az egyéni cselekvés hihetetlen erejében.

bek esetében sem hozna jobb eredményt a
statisztika... Az energiatermelés és felhasználás, illetve az alternatív energiaforrások felhasználása olyan témák, amelyeket közelebb kell
hozni a fiatalokhoz.

Az EgészségIskola tavaly indult.
A 2008/2009-es programban már megfogalmazódtak az elôzô év tanulságai?
Az eddigi alkalmak során világosan kiderült,
hogy a diákok szívesen hallanának újabb témákról is, ezért tervezzük más modulok kidolgozását is már most ôsztôl. Az egyik ilyen lesz
az Élhetô város modul, amely azt a kérdést feszegeti majd, hogy milyen közösségi terekkel,
milyen közösségekhez való csatlakozással
lehet még vonzóbbá, élhetôbbé tenni a nagyvárosi életformát? Másik ilyen fontos és sürgetô témánk a szex, amely nem csak a fokozott

Ennek a korosztálynak az érdeklôdését nem
könnyû felkelteni. Mit gondol, minek köszönhetô mégis a nyitottság a program irányában?
Azt látjuk, hogy az általunk felvetett témák, és
az a társadalomkritikai attitûd, amely mind a
tematikákban, mind a módszertanban megnyilvánul részünkrôl, nagyon rokonszenves nekik, sôt hiánypótlónak érzik. A hagyományos
iskolai keretek nem adnak elég idôt és módot
arra, hogy ezekrôl a kérdésekrôl a korosztályi
igényeknek megfelelôen beszélgethessenek,
hogy saját személyes véleményüket, a felnôtt
társadalom mûködésével kapcsolatos kritikáikat szabadon kifejthessék.

korosztályos érdeklôdés miatt kínálja magát,
de a szexkultúra webes megjelenési formáinak
dömpingje is indokolja az új modul próbáját.
De fontosnak tartjuk az energia, korunk építészete, a divat, a média, a hatalom és pénz
tematikát is bevezetni. Az Energia modul igénye a globális felmelegedés modul feldolgozása kapcsán merült fel, amikor érzékeltük,
hogy a diákok számára az áram a konnektorból jön és pont. Valószínûleg persze az idôseb-

Érezhetô a résztevevô tinédzserek gondolkodásmódjának változása az elôadások
hatására?
Számunkra is nagy élmény, amikor azt tapasztaljuk, hogy az általunk felhozott téma kapcsán
a diákok saját, személyes, közvetlen életükbôl
hoznak példákat vagy hogy a nálunk elkezdôdött közös gondolkodás jelent nekik egyfajta
motivációs erôt egy jövôbeli aktivitáshoz. Volt
olyan gimnáziumi osztályunk, amelyrôl tudjuk,
5
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hogy a Közért végzett munka modul hatására
kifestették és feldíszítették a saját termüket.
Egy elit belvárosi gimnázium diákjai szinte
forradalmi hangulatban jöttek ki, hogy aztán
majd feltegyék a kérdést a saját iskolavezetésüknek: vajon miért egy közutálatnak örvendô
iskolabüfé üzemel náluk, ha a fenntartó fogyasztók el tudnának képzelni sokkal jobbat
is, vagy például miért lett autó parkoló az iskolaudvarból, ha a diákok szívesebben használnák arra, amire eredetileg rendeltetett?

e-mailt küldeni vagy felhívni minket a kapcsolatfelvételhez! (bluepoint@t-online.hu, tel: 061215-78-33) Nincs felesleges adminisztráció, s
amíg a pályázati támogatásunkból futja, addig
a programot is ingyenesen tudjuk kínálni.
Minél hamarabb jelentkezik egy középiskola
nálunk, annál valószínûbb, hogy találunk még
szabad alkalmat, hiszen az érdeklôdés szerencsére nagy. Már a korábbi résztvevôk közül is
többen jelezték részvételi szándékukat a következô tanévre.

Hogyan választják ki a résztvevô diákokat?
Jelentkezni kell a programra?
A jelentkezés nagyon egyszerû, elég egy

Célok, vágyak, remények?
Szeretnénk folytatni a munkát és egyre több
diákhoz elvinni az EgészségIskolát, és tovább-

ra is elérni azt, ami eddig remekül sikerült,
hogy ne a rájuk osztott kötelezô feladatként
éljék meg ezt az alternatív prevenciós programot, hanem élményt jelentsen nekik, s hogy
jutalomszámba menjen a részvétel!

SzívÜgyek
2008 májusában folytatódott a Magyar Telekom és a TV2 együttmûködésével készült, nonprofit szervezeteket bemutató dokumentumsorozat, Az Ügy. A filmekben valóságos történeteken keresztül olyan
közhasznú szervezetekkel ismerkedhettek meg a nézôk, mint a németjuhász kutya faj megmentéséért
dolgozó alapítvány, a szervátültetés számának növelését szorgalmazó szervezet, a középsúlyos és
halmozottan értelmi fogyatékossággal élôk és ép társaik kapcsolódását sporttal ösztönzô non porofit
szervezet, illetve a háztartási és ipari textilhulladékból gyártott ökodesign termékek elôállítását
rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzô alapítvány.
olyan kutyás táborokat szervezzenek, ahol
megismerkedhetnek a felelôs állattartás alapvetô elemeivel, a kutyanevelés és kiképzés
módszereivel és a legfontosabb állategészségügyi ismeretekkel.

Az idei év elsô sorozatában az Önök hívásai
alapján a Német Juhászkutya Fajtamentés
Alapítvány nyerte el a hívásokból befolyt
összeg mellett a Magyar Telekom 5 millió forintos fôdíját. Az alapítványt azért hozták létre
közel egy évvel ezelôtt, hogy segítsék az elhagyott, kóbor állatok mentését, rehabilitációját
és új családra találását. Egy olyan mentôállomást és rehabilitációs központot szeretnének
létrehozni, ahol legalább 20 német juhászkutyának tudnának gazdához kerülésükig otthont nyújtani. A központ lehetôséget nyújtana
arra is, hogy gyerekek és felnôttek részére
6

A másik három alapítvány – a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított Életekért, a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség és a Retexil Alapítvány – számára összegyûlt összeg mellé, a
Magyar Telekom 1-1 millió forintot
adományzott programjaik támogatására.
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított
Életekért 17 éve dolgozik a transzplantációk
számának növeléséért. Ennek érdekében sokrétû felvilágosító munkát végez mind a társadalom, mind pedig az orvosok körében. Az
alapítvány kiemelten fontos célja a rehabilitáció, melynek keretében a szervátültetett és az
átültetésre váró felnôttek és gyermekek részére rehabilitációs üdülést és táboroztatást szerveznek. Az alapítvány ezúttal a gyerekek nyári
rehabilitációs táboroztatásához kérte a nézôk
és a Magyar Telekom segítségét.
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 20
éve szervezi az enyhe, középsúlyos és súlyos
értelmileg sérült, továbbá a halmozottan fogyatékos emberek rendszeres edzés-, és versenyprogramját. A Speciális Olimpia alapelve, hogy

megfelelô segítséggel az értelmileg sérült emberek is képesek élvezni az élet örömeit a
munkában, emberi kapcsolatokban, a szabadidôs tevékenységekben, így a sportban is,
mely által fizikai, értelmi, szociális és lelki téren
egyaránt fejlôdnek. A gyûjtésbôl befolyt összeget egy olyan sportrendezvény szervezésére
használják fel, amelyen a középsúlyos és a
halmozottan sérült értelmi fogyatékkal élô fiatalok ép társaikkal közösen versenyezhetnek.
A Retextil Alapítvány programjának két alapvetô pillére a környezetvédelem, valamint a
közösségi alapú rehabilitáció. A program alapjául szolgáló Retexil know-how a háztartási- és
ipari textilhulladék újrahasznosításának speciális, egyedi módszerén alapul, mely során ôsi
textiltechnikák és egyszerû eszközök alkalmazásával ökodesign terméket/tárgyat hoznak
létre a hulladékból. Az alapítvány rehabilitációs módszere ötvözi a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását, valamint a szocioés mûvészetterápiás gyakorlatot. A hátrányos
helyzetû, illetve fogyatékkal élô embereket így
nem monoton, hanem kreativitást igénylô és
fejlesztô, valódi társadalmi haszonnal járó terápiás mûhelymunkába tudják bevonni. „Az
Ügy“-bôl befolyt pénzt az alapítvány által létrehozott közösségi foglalkoztató fenntartására
fordítják.
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Kézzelfogható eredmények
„Fontosnak tartjuk segíteni azokat, akiknek hasznos terveik vannak, és felemelô látni, amikor ezek a
tervek megvalósulnak, s a forintok kézzelfogható eredménnyé válnak.“ – mondta el Kapitány Zoltán,
a Magyar Telekom társadalmi felelôsségvállalásáért felelôs vezetôje.
A Lurkó Gyôri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány az Addetur Alapítvány, és a Bliss Alapítvány
esetében szemtanúi lehettünk a kis csodáknak.
tudtak vásárolni: a légzésproblémákkal élô
emberek részére párásítót, gégecsôt és maszkot a biztonságos légzés elsajátítására; a hiányos kézfunkciókkal élôk számára pedig olyan
manuáltáblát, amelyen különbözô kézfunkciókat – csavarás, tolás-húzás, nyitás-zárás –
gyakorolhatnak.
„Az olyan speciális számítógépes kiegészítôk,
mint a fejegér és a speciális billentyûzet beszerzése még folyamatban van“ – tette hozzá
Andor Csaba. „Ezekkel az eszközökkel olyan
súlyosan-halmozottan sérült embereket taníthatunk meg a számítógép használatára, akik
négy végtag bénultként képtelenek másképp
kommunikálni. Nekik a számítógép segítségével egy eddig ismeretlen élményben lehet
részük. Köszönjük a nevükben is!“

Verejtékanalizátor a Gyôri Kórház kis
betegeinek
A „Magyar Telekom Hozzáaad” program júniusi
kuratóriumi döntése alapján a Lurkó Gyôri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány 500 000
forintos támogatásban részesült. Az Alapítvány
célja, hogy a Gyôri Petz Aladár Megyei
Oktatókórházban vizsgált és ápolt kis betegek
életét megkönnyítsék és segítsék gyógyulásukat szabadidôs tevékenyégek megszervezésével, játékok beszerzésével. Emellett kiemelten
segítik az osztályon foglalkoztatott dolgozók
munkáját ápolási kiegészítô tevékenységgel.
„Egy pár napos kezelés és kórházi benntartózkodás megviseli a gyermeket, ezért próbálunk
olyan környezetet biztosítani számukra, amely
ha nem is pótolhatja az otthon melegét, de elfeledteti a sok vizsgálatot, fájdalmat.“ – mondja a Lurkó Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Zajovicsné Vizer Bernadett.
A Magyar Telekom adományát egy új verejtékanalizátor vásárlására fordította az alapítvány.
A gép segítségével kiszûrhetô a cisztás fibrózis betegség.
Az alapítványnak köszönhetôen számos beruházás már megvalósult az elmúlt években:
többek között három játszóház, új vizsgáló a
csecsemôosztály számára, egy elkülönítô szoba fürdôszobával az immunszupprimált betegeknek, a szülôk részére kialakított várószoba
a gyermek intenzív osztályon és egy gyermek
szakpszichológiai szakrendelô.

Tanpálya és speciális eszközök súlyosan
mozgássérült embereknek
A vállalat támogatásának és a Telekom Adományvonal hívóinak köszönhetôen az idei év
elsô kedvezményezettje, az Addetur Alapítvány
lehetôséget kapott a Holnap Háza Nappali
Rehabilitációs Központ fejlesztésére, új kommunikációs és mozgásterápiás eszközök
beszerzésére.
A súlyosan mozgássérült emberek számára
nappali rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó
intézmény székhelyén egy olyan kültéri tanpályát sikerült kialakítaniuk a 100 forintok segítségével, amely alkalmas arra, hogy kerekesszékes és bottal járó, nehezen mozgó kliensek
különféle felületeken – homok-sóder, gumi,
csúszós burkolat, kockakô, göröngyös beton,
murva, küszöb – elsajátíthassák a közlekedés
nehézségeit.
Ahogy Andor Csaba, az alapítvány projektvezetôje elmondta, az összegyûjtött pénzbôl
ezen kívül különbözô kiegészítô eszközöket is

Mozgásfejlesztô játszópark súlyosan, halmozottan sérült gyermekeknek
2008. június 12-én avatták fel a Bliss Alapítvány akadálymentes kültéri mozgásfejlesztô
játszóparkját, mely a „Magyar Telekom Hozzáad“
program 1.500.000 forintos támogatása révén
jött létre.

Az alapítvány olyan különleges, természetes
faanyagból épült, minôségi mozgásfejlesztô
eszközöket tudott vásárolni a pénzbôl, mint az
elektromos vagy mechanikus kerekesszékkel
is használható várat, speciális hintákat és más
készségfejlesztô játékokat.
Egyes hinták alkalmasak fekvô hintáztatásra is,
hogy a mozgásképtelen gyermek is gyönyörködhessen a fölé hajló bokrokban és a lombok közül kivillanó égbolt kékjében, mások
pedig kerekesszékkel vehetôk igénybe. Az
erôs fából készült, kerekesszékes hintázásra
szolgáló szerkezet bármilyen méretû és súlyú
kerekesszéket elbír.
Az igazgatônô rámutatott, hogy a mozgásos
élmények mindenkinél egyformán fontosak a
téri viszonyok megismerése, a testséma kiala7
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kítása céljából, amellett, hogy egy-egy ilyen játéknak óriási motiváló ereje is van. Ezek az eszközök lehetôséget adnak az egyéni megközelítésre, így minden egyes személynél a számára
legkívánatosabb irányokban történik a fejlesztés. „Aki hozzánk kerül, az rendkívül súlyosan
és halmozottan sérült. Náluk a sikert, az eredményt más mércével mérjük, mint egy átlagosan fejlôdô gyermeknél. Az egyiknél az a csoda, hogy megtanult kimondani öt új szót, a másik megtett tíz lépést egy új járógéppel, a harmadik gyermeknél hangocskák jelentek meg, a
negyedik képessé vált a kezdeti fél perc után
majd húsz percen át figyelni egy kommunikációs segédeszközzel folytatott játékra, az ötödik
megtanulta kivárni a sorát a csoportos játékban
és így tovább. Sok munka, apró eredmények…
Egy biztos, ezt a játszóparkot minden gyerekünk élvezni fogja!“– mondta Kálmán Zsófia.

T-Com Gyerek Sziget
Május 31. és július 6. között a Hajógyári-szigetre látogató gyerekek megannyi színes program és játék közül
választhattak, sok ajándékot nyerhettek és találkozhattak kedvenc mesefiguráikkal is. Persze csak miután
megnéztek a T-Com Gyerek Sziget színházi elôadásait, meghallgatták a koncerteket , és kipróbálták az
ugrálóvárat és a többi játékot. Az idei Gyereksziget szervezésekor a T-Com és a Nonprofit Információs és
Oktató Központ Alapítvány (NIOK) azokra a gyermekekre is gondolt, akik szociális hátterük vagy Budapesttôl való távolságuk miatt nem tudtak volna részt venni a programokon. Pályázatot írtak ki, melynek
eredményeként 12 nonprofit szervezet gyermekeinek szállítását biztosította a T-Com különjárata.
Lássuk, mely alapítványok gyermekei tölthettek
el egy fergeteges, élményekkel teli napot a TCom Gyerek Szigeten!
Elsôként a Baranyahídvégi Polgári Egyesület
által támogatott csoport érkezett a Gyerek Szigetre. Az egyesület céljai közé tartozik a sport
és kulturális élet népszerûsítése, a civil élet
kibontakoztatása, valmint a falufejlesztés.
Június elsô hétvégéjén a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa gyermekei vehették birtokba a Hajógyári-szigetet. Az alapítvány
információ-szolgáltatással, adományokkal,
valamint intézményi elhelyezéssel segíti az
Egerben és környékén élô rászorulókat.
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Utánuk a szabadidôs tevékenységek szervezésével, környezetvédelemmel és a civil társadalom fejlesztésével foglalkozó Somogyhatvan
Kulturális Egyesület által felkarolt gyermekek
is jelen lehettek a Szigeten.
A Figyelj Ránk! Különélô Szülôk és Gyermekeik Érdekvédelmi Szervezete és a Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete, illetve a
Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete szintén a nyertes pályázók között volt.
A gyermekek és fiatal felnôttek érdekvédelmével foglalkozó Hajdú-Bihar Megyei Csigaház
Alapítvány gyermekei is eltölthettek egy napot
a Gyerekszigeten a Magyar Telekom jóvoltából.

A Június 21-i hétvégén a bikácsi Munkanélkülieket Segítôk Egyesülete és a Bosta Uniós
Felzárkóztatásáért Egyesület kapott lehetôséget arra, hogy örömöt szerezhessen a környezetében élô gyerekeknek, családoknak.
A 12 nyertes alapítvány között volt továbbá a
Fény Felé Alapítvány is, melynek célja, hogy
segítse a fogyatékkal élô gyerekek, fiatalok
társadalomba való beilleszkedését, valamint
ápolja, gondozza a sérült embereket. Ebbôl a
célból lakóotthont mûködtet és mindenben
támogatja a hozzájuk fordulók képzését és
munkába állását.
A Gyermekeink a Jövô Alapítvány Kadarkúton
biztosítja a gyerekek oktatásához szükséges
anyagi feltételeket, a tehetséggondozást és a
nyelvtanulást, valamint a nebulók tanulmányi
versenyeken való részvételét is.
A Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület is
vendégeskedhetett a T-Com Gyerek Szigeten.
Az alapítvány azokról az állami gondozott gyermekekrôl gondoskodik, akik átmenetileg vagy
tartósan nélkülözni kényszerülnek a család melegségét. Megértéssel, szeretettel fordulnak
hozzájuk, gyermeknapot, irodalmi pályázatot,
színházlátogatást és más kulturális programot,
testvértalálkozót hirdetnek nekik.
Reméljük, kicsik és nagyok egyaránt
felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak!

