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Először
csobbanhattak
a Balatonban
Felejthetetlen élményben volt
része annak a száztíz hátrányos
helyzetű gyereknek, aki a Vodafone Magyarország Alapítvány
jóvoltából egész napos programon vehetett részt a siófoki nagystrandon.
Szurok Dávid

A gyerekek kikapcsolódását – a fürdőzés
mellett – lángosozás és sétahajózás színesítette. A rendezvény keretében átadták a budapesti Anyaoltalmazó Alapítvány és a gyömrői Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon lakóinak azt a közel 400 ezer
forintot, amely a múlt év végén kiadott,
Max a barátság nyomában című mesekönyv bevételéből folyt be az alapítvány számlájára.
– A Max mesekönyv azért született
meg, hogy felhívja a figyelmet az emberi kapcsolatok, a család és barátság
jelentőségére – emelte ki Marchhart
Pál, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese. Mint mondta, mivel sok gyerek életéből hiányzik a nyaralás, ezért döntöttek, úgy, hogy nemcsak átadják a bevételből befolyt összeget, hanem szerveznek a gyerekeknek
egy egész napos programot is, amelyhez az önkénteseik boldogan csatlakoznak. A gyermekotthonok lakóin kívül
a bagi romatelepen élő fiatalok is részt
vettek a kiránduláson.
A főként 7–14 éves korosztályból álló
gyermekcsoportok három busszal érkeztek a Balaton fővárosába. Az első
program a siófoki Vodafone 4G óriáskeréknél kezdődött, ahol a vendégek
hetven méter magasból csodálhatták
meg a tóra nyíló, lélegzetelállító kilá-

tást. Ezt követően fürdőztek, ami különösen nagy élmény volt azok számára,
akik most látták először a magyar tengert. A mártózás után a fiatalok sétahajókáztak, majd az elmaradhatatlan
balatoni lángosozás zárta a programot.
A kísérő pedagógusok szerint ez a
nap hatalmas élmény volt a gyermekeknek, mivel sokan nem jártak még
a Balatonnál. Minden programnál és
támogatásnál többet jelent azonban az
a szeretetteli gondoskodás, amellyel a
Vodafone és dolgozói körbevesznek bennünket – mondták el. A programok végeztével rövid kérdőíven válaszolhattak
a gyermekek az aznapi élményeikről.
Jelen volt Kovács Krisztina jogász is,
aki kérdésünkre elmondta: a Vodafone főállású angyalaként tavaly ősztől
dolgozik azon, hogy létrehozzon Bagon
egy olyan közösségfejlesztésen alapuló
roma integrációs modellt – az úgynevezett Jogklinika programot –, amely
a későbbiekben más régiókban is könynyen adaptálható lesz.
A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését,
s megalakulása óta több mint egymilliárd forint támogatást osztott ki civil
partnerei között. 2006 óta folyamatosan szerepet vállal a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatásában. Tevékenységét jelenleg három
területre – közösségi, oktatási és közbiztonsági célok támogatására – öszszpontosítja, olyan programok segítségével, mint például az ötéves Főállású angyal vagy a párkapcsolati erőszak áldozatait támogató Vodafone a
nők biztonságáért.

Segélykiáltás
a szervátültetettekért
Szinte kilátástalannak tartja a
Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért kuratóriumi
elnöke a 25 éves civil szervezet
működési költségeinek előteremtését. Szalamanov Zsuzsa, aki 1997
óta látja el a tisztséget, a Napi Gazdaságnak elmondta: forrásaik elapadtak.
Szőcs László

– Mivel foglalkoznak és hány embert érnek el a tevékenységükkel?
– Alapítványunk 1991 óta működik,
1998-tól közhasznúként. Olyan munkát
végzünk, ami tulajdonképpen állami feladat lenne. Fő területünk az ismeretterjesztés és a rehabilitáció a transzplantációhoz kapcsolódóan. Az utóbbi pár
évben szociális segélyt is kénytelenek
vagyunk nyújtani, de egyre kevésbé tudunk, annyira nincsen bevételi forrásunk. Az ismeretterjesztéssel több síkon
foglalkozunk: egyrészt a laikusok felé,
hogy tudják egyáltalán, mi a szervdonáció és -transzplantáció, másrészt az
orvosok irányában, hogy több agyhalott
donort jelentsenek, azaz több donáció
valósulhasson meg. Harmadrészt pedig a betegek irányában, mert számtalanszor találkoztunk azzal a problémával, hogy ők sincsenek kellőképpen felvilágosítva. Sokszor félnek a transzplantációtól. Ennek eklatáns példája Cipő
halála volt: nem vállalta a szívátültetést, pedig tudta, hogy különben meg
fog halni. Vesére, májra várók esetében
sem ritka az ilyesmi. A másik fő területünk a rehabilitáció, amit 2003 óta leszűkítettünk a gyerekekre. Akkor vált
világossá, hogy a gyerek szervátültetettekkel igazából senki nem foglalkozik.
Rájöttünk arra is, hogy nemcsak nekik
van szükségük rehabilitációra, hanem
az egészséges testvérüknek és az egész
családjuknak is. Egy éveken keresztül
beteg gyerek mellett óhatatlanul sérül
az egészséges testvér is. A szülőknek pedig meg kell tanulniuk, hogy engedjék a
transzplantált gyereket egészséges életet élni, ne tartsák őt burokban. Mindezért a táborainkban, programjainkon

egyszer egy hasonló összeget. Ha viszont megnézem, kik nyernek ezeken
a pályázatokon, azt látom, hogy tegnapelőtt létrejött szervezetek kapnak
tízmilliókat. A miénkhez fogható alapítványok nem járnak sikerrel. Pedig
az Emmi egészségügyért felelős államtitkárságával nagyon jó a kapcsolatom,
2010-ben Pro Sanitate díjjal ismerték
el a munkámat. Egyes szakmai programokra kapunk is tőlük támogatást,
de ez a működési költségeinket nem
fedezi. Fizetett alkalmazottunk nincs,
nálunk mindenki önkéntesként dolgozik. Az irodai munkát teljesen egyedül
végzem, a programjainkon gyógyterapeuták, pszichológusok, más szakemberek dolgoznak, szintén ingyen. De a
rezsit ezzel együtt fizetni kell, még ez
a nem túl fényes iroda is kerül valamennyibe. Autónk szerencsére van, de
meg kell tankolni, hiszen járom vele az
országot. Összesen havi 300-400 ezer
forintról van szó. Egy komoly, állandó
támogatónk van, mégpedig a nyári táborunkra, a Mol Új Európa Alapítványa. Nyertünk egy könyvpályázaton a
Norvég Civil Alapnál is. Egy részét át
tudtuk csoportosítani dologi költségre
a projektidőszakra vonatkozóan.
– Hogyan állnak a magán- és vállalati támogatásokkal?
– Voltak állandó támogatóink a gyógyszergyártók között, de a négyből csak
egy maradt meg közülük. Nekik is megvannak a maguk nehézségeik. Gazdag
„amerikai nagybácsikról” nem tudunk:
az én vagyontalan unokatestvérem jött
haza Amerikából, gyakorlatilag meghalni, és az alapítványunkra hagyta az
utolsó félmillió forintját.

Szalamanov Zsuzsa: Nem jutunk támogatáshoz

mindig komplett családok vesznek részt.
Csak megbecsülni lehet, hány szervátültetett él Magyarországon, illetve hányan várnak ilyen műtétre. Mintegy négyötezer transzplantált emberről beszélünk. A várólistán 1200-1300-an lehetnek. Az adatbázisunkban 260 gyerek és
fiatal felnőtt szerepel.
– Említette, hogy egyre kevesebb támogatást tudnak biztosítani. Milyen problémáik vannak
a bevételi oldalon?
– Noha 25 éve létező alapítvány vagyunk és sok mindent letettünk már az

asztalra, a legnagyobb problémánk a
működési költség. Egyszerűen sehonnan nem jutunk támogatáshoz. Amíg
működött a nemzeti civil alapprogram,
évente egy-másfél millió forintot mindig nyertünk működési pályázaton és
szintén ugyanennyit az újságunk előállítási költségére, nyári táborra, mindenféle ismeretségek nélkül. A civilek
kollégiuma osztotta el a támogatásokat.
2010 óta azonban, a nemzeti együttműködési alap keretein belül egyetlenegyszer tudtunk csak nyerni, mégpedig 535
ezer forintot. Továbbá egy nemzetközi konferencián való részvételre még

– Tudtak az idén nyáron is táboroztatni?
– Igen, Balatonszemesen, az OTP
Hotelben. Nagyon kedvezményes áron,
192 fő vehetett részt a programban.
– Miben látja a megoldást? Vezessen be az állam újabb támogatási formákat?
– Ha legalább azt visszaállítanák, hogy
az adófizetők felajánlott egy adószázalékát az állam megfejelné ugyanannyival, az már sokat jelentene a civil szervezeteknek. A felajánlóink száma egyébként növekszik, csak a felajánlott öszszegé nem. Nem látom sajnos, milyen
irányban tudnánk fejlődni. Az egy százalékokból 3-4 millió forint érkezik be,
pedig csak a táborunk hétmillióba kerül évente.

Mutasd meg, hogy a tudás mindenkié!
„Tudás mindenkinek!” jelszóval
indítja útjára fiataloknak szóló
globális programját a Telenor.
A nemzetközi pályázatra olyan
18–27 év közötti fiatalok jelentkezhetnek szeptember 20-ig, akiknek határozott elképzelésük van
arról, hogy az oktatás, az információhoz való korlátlan hozzáférés
miként változtatná meg a világot.
A két legjobb magyar pályázó részt
vehet decemberben a norvégiai
Youth Forum workshopon.
Napi Gazdaság

Hogyan biztosíthat esélyegyenlőséget
a mobiltechnológia mindenkinek az
egész világon? Erre a kérdésre keresi a
választ idén a Youth Forum. Az immár
harmadik alkalommal megrendezendő
fórum Európa és Ázsia tizenhárom országából várja a fiatalokat, akik december 8 és 11. között Oslóban oszthatják
meg egymással véleményüket, tapasztalataikat a tudásmegosztás témájáról,
és részt vehetnek a Nobel-békedíj átadásához kapcsolódó eseményeken is.
– A digitális kommunikáció új lehetőségeket nyit az oktatásban, kulcsszerepet tölt be a tanulásban, különböző

A tavalyi Youth Forum résztvevői

tudások megszerzésében és a fejlődés
gyorsításában. Azoknak a fiataloknak,
akik már a digitális világba születtek,
értékes meglátásaik, tanácsaik lehetnek az oktatás és a tudásmegosztás kapcsán. Ezért most ismét arra biztatjuk
őket: vegyenek részt a Youth Forum
versenyben, osszák meg gondolataikat,
és indítsák el a változást, hogy a digitális jövő valóban mindannyiunké legyen – mondta Kutas István, a Telenor
vállalati kommunikációs igazgatója.

A Telenor Youth Forumra Magyarországon szeptember 20-ig lehet pályázni egy maximum háromszáz szavas, angol nyelvű esszével a Tudás mindenkinek! témakörében.

A MELLÉKLETET TÁMOGATTA:

A jelentkezők az alábbi esszékérdések közül választhatnak: 1. Több millió gyermek nem jut oktatáshoz a világon. Hogyan segíthetjük az internet és
a digitális megoldások révén, hogy ők
is tanulhassanak? 2. Hogyan járulhat
hozzá az internet ahhoz, hogy mind
többen élvezhessék az élethosszig tartó tanulás előnyeit? 3. Hogyan befolyásolja a tanulás és az oktatás folyamatát az, hogy már minden információ egy kattintással elérhető?
Az ideális pályázó friss gondolkodású, meggyőzően érvelő, 18–27 év közötti lelkes és tenni akaró személyiség.
Fontos, hogy a jelentkezők jól beszéljenek angolul, és érdekes meglátásaik legyenek a jövő oktatásával, tudásmegosztásával kapcsolatban. A hazai jelentkezőknek szeptember folyamán be
is kell mutatniuk ötleteiket a magyar
zsűri előtt, akik a prezentációk alapján négy pályamunkát küldenek tovább a nemzetközi döntőbe.

