Ez történt 2018-ban…

Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat
2018-ban is fizetett munkatárs nélkül, a kurátorok és 5 állandó-,
valamint 15-20 alkalmi önkéntes segítségével látta el.
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008 január 15-én létrejött
megállapodás keretében 2018-ban is együttműködtünk a donáció transzplantáció számának növelése érdekében.
A 2010-ben létrejött széleskörű együttműködés - a Nemzeti Vese
Program - keretében folytattuk az iskolások, diákok körében
felvilágosító munkánkat.

Ismeretterjesztés
„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” szlogennel
folytattuk a 2010-ben elkezdett roadshow-t. Transzplantációs Fórumot
tartottunk – Vecsésen, Szegeden, Nyíregyháza-Sóstón, majd Győrben –
közel félezer vesebeteg és barátaik, családtagjaik számára.
Interaktív előadást tartottunk a vesebetegségről és a szervdonációról 3
budapesti általános- és 2 középiskolában.
Frankfurtban a német KIO (Kinderhilfe Organtransplantation) szervezet
létrehozta a Jugendteam csoportot, ahol alapítványunk is képviseltette magát
egy 21 éves májátültetett önkéntes segítőnkkel.
Az előző évekhez hasonlóan több rádió és televíziós szereplésünk volt, és
gyakran jelentünk meg az írott médiumokban is, 2018–ban összesen 28
alkalommal adott hírt rólunk a sajtó.

Honlapunk, a http://www.szervatultetes.hu és Facebook oldalunk
áttekinthető, naponta frissített, sok információt nyújtó, nagy
látogatottságú oldalak.
Alapítványunk, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége és az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda közreműködésével, idén tizenkettedik alkalommal
rendezte meg a Szervdonáció és Transzplantáció Európa- és Világnapját.
Rendezvényünk célja tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, illetve
szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. Délelőttönként már
hagyományosan sportprogramok zajlanak, délután pedig a Pro Vita díjak,
valamint a Szent Kozma és Damján díj ünnepi átadására kerül sor. Pro-Vita
miniszteri elismerésben idén 52 szervdonor részesült, Szent Kozma és Damján
díjat pedig idén Dr. Szőnyi László gasztroenterológus gyermekgyógyász kapta
a csecsemők májátültetésének érdekében végzettúttörő munkájáért.

Este fáklyás felvonulás zárta a rendezvényt.
Idén is megjelent a CSUDAMADÁR magazin 3 kiadványa. Az újságot elküldtük
minden érintett gyereknek, kezelőorvosaiknak, a kórházak intenzív terápiás
osztályaira, együttműködő partnereinknek és támogatóinknak.

Gyermekprogramjaink
Januárban egy vese- és egy májátültetett fiú (11-12 évesek) vett részt a
svájci Alpokban rendezett NICHOLAS Kupán, ami a Szervátültetettek Téli
Világjátékával párhuzamosan rendezett esemény.
Februárban tízedik alkalommal rendeztünk Tengelicen családi hétvégét
farsanggal, sorversennyel, közösségépítő játékkal, szülő-orvos fórummal, és
természetesen wellness programmal. (128 fő)
A Csodák palotájába áprilisban és októberben, 2 csapatban látogathattak el a
szervre váró és szervátültetett gyerekek testvéreikkel és szüleikkel. Nem
mindennapi élmény volt mind a gyerekeknek, mind a kísérőknek.
Több családnak nyílt alkalma részt venni a Vértesben a Csipkebogyó Erdei
táborban és Bakonybéli hosszú hétvégén.
Június 24-július 1-ig tartott a szervre váró és szervátültetett gyerekek 15. MI
IS NYARALUNK tábora Balatonszemesen, az OTP Hotelben. Az egyhetes nyári
tábor egyik legfontosabb programunk. Célja a szervátültetett gyermekek testilelki rehabilitációja, valamint társadalmi reintegrációja. A táborban a közösségi
életbe való sikeres visszatérésüket rekreációs programokkal segítjük: csoportos
beszélgetésekkel, sok sporttal, kalandparkkal, motorozással, együttes játékkal.
Fontosnak tartjuk, hogy az érintett családok minél előbb felismerjék, hogy
gyerekeik, a súlyos és gyakran hosszú évekig tartó betegség után, a sikeres
szervátültetésnek köszönhetően újra teljes értékű életet élhetnek.
Júliusi Gyereknap a Mogyoródi Aquarénában nyolcadik alkalommal, közel
százan, szervátültetett gyerekek és családjuk egy csodás napot tölthettek
együtt az ország legnagyobb aquaparkjában.
Szokásos őszi családi hétvégénket immár harmadszor a Mátrában, a
parádfürdői Erzsébet Park Hotelban rendeztük.

Jótékonysági rendezvények
Májusban ismét sikeresen került megrendezésre a III. Jótékonysági kortárs
képzőművészeti aukció az SCH galériában. 32 képzőművész több mint 50
alkotása került kikiáltásra. A MI IS NYARALUNK tábor javára rendezett árverés
bevétele meghaladta az egymillió forintot.

Decemberben Tóth Zoltán színművész barátunk emlékére és Alapítványunk megsegítésére adott
koncertet a debreceni Nagyerdei Víztoronyban az Android együttes.
2018 december 8-án több mint 100 belépőt megvásároló báli résztvevő jelenlétében és az
adományozók felajánlásaival sikeresen megrendezésre került a XIV. Jótékonysági Bál
Alsónémediben Alapítványunk javára. A mulatság mindannyiunk örömére hajnalig tartott és közel
600.000 Ft bevételt hozott az alapítványnak.

Köszönjük támogatóinknak és önkéntes segítőinknek, hogy
feladatainkat a terveink szerint teljesíthettük!

