BESZÁMOLÓ A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT
2012 évi KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 2012-ben
is fizetett alkalmazott nélkül, az ötfős kuratórium és 5 állandó-, valamint 1520 alkalmi önkéntes segítségével látta el.
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008. január 15.-én létrejött megállapodás keretében 2012-ben is együttműködtünk a donáció - transzplantáció
számának növelése érdekében.
A 2010-ben létrejött széleskörű együttműködés, a Nemzeti Vese Program
keretében felvilágosító munkánkat az eddigieknél is eredményesebben tudtuk folytatni. Az együttműködők köre: szakmai szervezetek (Magyar Nefrológiai Társaság, Magyar Transzplantációs Társaság, Nefrológiai Szolgáltatók
Egyesülete), civil szervezetek (Vesebetegek Országos Szövetsége, Magyar
Szervátültetettek Szövetsége, Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, Magyar Vesealapítvány), az Emberi Erőforrások Minisztériumának erkölcsi támogatását élvezi.
A gyermekek rehabilitációjában továbbra is együttműködő partnerünk a
TRAPPANCS Egyesület.
„Árnyék és Fény” c. fotókiállításunk 2003 óta vándorol az országban, eddig
több mint 120 helyszínen volt látható. A kiállítás művészi módon mutatja be
a szervkivételt, a szervbeültetést, a művese kezelésen lévő betegeket, és az
új szervvel teljes életet élő, dolgozó, gyermeknek életet adó, kiváló sporteredményeket elérő, újjászületett embereket.
A kiállítást 2011-ben 4 helyszínen mutattuk be: a Nyíregyházi Főiskolán, Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális Központban, Balassagyarmaton
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban és a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.
Filmvetítéssel illusztrált ismeretterjesztő előadást tartottunk közép-, és főiskolákon, cégek meghívására dolgozóik számára, a Szervkoordinációs Iroda
által - a donációban résztvevő orvosok számára – szervezett tanfolyamokon,
valamint a Ráday utcában, Virágünnep alkalmából felállított sátrunkban, továbbá Dunaszerdahelyen, az ottani vesebetegek meghívására. Részt vettünk
három hazai és egy Budapesten rendezett nemzetközi (IFKF) szakmai konferencián - ebből három alkalommal előadóként. A nemzetközi konferenciára
készült poszterünk második helyezett lett.
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„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” mottóval
Transzplantációs Fórumot tartottunk – Pécsett, Vecsésen, Miskolcon, Győrben és Nyíregyházán – vesebetegek és barátaik, családtagjaik számára. Több
mint 600 résztvevője volt az öt fórumnak, és több, eredményes élő donoros
szervátültetés!
Hatodik alkalommal rendeztünk Szervdonációs és Transzplantációs Európa, és Világnapot. Október 14-én a világ figyelme a szervdonációra és a szervátültetésre összpontosult, ez a nap legalább egyszer évente lehetőséget
teremt arra, hogy határokon átívelően eshessen szó a szervátültetésről, mint
életmentő beavatkozásról. A hazai rendezvény célja tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, szolidaritás kifejezése a szervátültetésre váró betegek és hozzátartozóik iránt, valamint köszönetnyilvánítás a szervátültetésen
már átesett emberek részéről az átültetéseket végző sebészeknek, transzplantációs szakembereknek. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezett
ünnepségen került sor a Pro Vita díjak, valamint a Szent Kozma és Damján
díj ünnepi átadására. A rendezvény méltó befejezése a Magyar Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök teréig vezető, figyelemfelkeltő fáklyás felvonulás
volt.
Honlapunk www.transalap.hu teljesen megújult formában működik 2012
ősz óta, áttekinthetőbb, logikusabb felépítése, új színvilága lett.
Novembertől „Családsegítő program”-ot indítottunk. Egy magát megnevezni
nem akaró cég dolgozói havonta utalnak egyénenként változó összeget az
Alapítvány számlájára, amiből a kiválasztott rászoruló családoknak tartós
élelmiszert, tisztítószert vásárolunk, és elszállítjuk hozzájuk. Cégektől kapott
használt, de jó állapotban lévő számítógépeket és LapTopokat kaptunk, melyeket szintén a rászorulók között osztunk szét. Családtámogató programunkhoz egyre többen csatlakoznak.
Gyermekprogramjainkat ebben az évben is, mint mindig, a szervre váró és
szervátültetett gyermekek, valamint 18 év alatti testvérek számára térítésmentesen biztosítottuk, valamint a nyári táborban a 12 év alatti gyerek és
21 év alatti mozgáskorlátozott egy kísérőjének részvételi díját is az Alapítvány
fizette.
– Februárban ismét háromnapos családi hétvégét rendeztünk vetélkedőkkel,
farsanggal, szülő–orvos fórummal Tengelicen, a Hotel Orchideában.
– Márciusban 4 gyerek és egy felnőtt kísérő részvételi díját és útiköltségét
biztosítottuk hetedik alkalommal a svájci TACKERS (Transzplantált Gyerekek
Kalandtábora) nemzetközi táborba, ahol 2012-ben egyúttal a Szervátültetettek Téli Világjátékát is rendezték. A 13 éves Szalmási Donát sok-sok éremmel
és élménnyel tért haza.
– Június első vasárnapján ismét GyerekNapoztunk a Mogyoródi Aquarénában.
– Június végén kilencedik alkalommal rendeztük meg a szervre váró és szervátültetett gyerekek balatoni élményterápiás táborát közel 200 fő részvételével.
– Szeptember első hétvégéjén ismét ASTELLAS Családi hétvégét tartottunk
Sopronban, a Hotel Lővérben 120 fő részvételével
A TRAPPANCS újságot 2012-ben - márciusban, júliusban és novemberben –
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is kiadtuk és elküldtük minden érintett gyereknek, a kórházak intenzívterápiás osztályaira, a gyermekeket kezelő orvosoknak, együttműködő partnereinknek, támogatóinknak.
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Jótékonysági estet szervezett számunkra, ahol alkalmunk volt a résztvevőknek
bemutatni alapítványunk 20 + 1 év című összeállítását az Alapítvány munkájáról.
Alsónémediben ismét sikeres Jótékonysági bált rendezett a Lovas család a
nyári rehabilitációs tábor javára. Az alapítvány képviselői is jelen voltak, és hálájuk kifejezéseként bemutatták a 2011 évi táborról készült filmet.
Köszönjük minden támogatónknak, és önkéntes segítőinknek, hogy feladatainkat a terveink szerint teljesíthettük.
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