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A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért civilszervezet  

2020 évi közhasznú tevékenységéről 
 
 
Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 2020-ban egy adminisztrátor, a 
kurátorok és öt állandó-, valamint tíz alkalmi önkéntes segítségével látta el. 
 
A március elején hazánkban is megjelenő COVID19 járvány miatt csak a februári Farsang – Családi 
Hétvége programot tudtuk megrendezni „élőben”, 136 fő részvételével. 
A farsangi rendezvény elmaradhatatlan programja az orvos-szülő fórum, mely most is 
megteremtette azt a lehetőséget, ahol a szervátültetett gyermeket nevelő szülők szabadon, 
bátran, időkorlát nélkül, azaz nem kórházi körülmények között tudták a gyermeküket kezelő 
orvossal problémáikat megbeszélni.  
Március 8-án utazott volna 4 szervátültetett gyermek egy szervátültetett önkéntes kíséretében a 
svájci Alpokban rendezett szokásos TACKERS (Szervátültetett Gyermekek Kalandtábora) 
programra. Részvételi díjuk átutalva, repülőjegyük, biztosításuk kézben…, és akkor jött a program 
leállítása a járványhelyzetre hivatkozással. 
A szülők számára szervezett „Gyermekmentes hétvége” programunkra a 25 % előleget befizettük, 
ám a március végi program már nem valósulhatott meg. 
A Transzplantációs Fórumok tavasszal leállítva, az őszi lehetőségben reménykedtünk, szerveztük, 
ám szeptember végén ezeket is visszamondtuk. 
Az iskolai ismeretterjesztés területén ugyanez történt. Megbeszélt időpontok meghiúsultak az 
iskolák bezárása miatt.  
 
Mi az, amit a sok hiábavaló munka mellett mégis tettünk? 

 

A 17 éven át működő MI IS NYARALUNK – szervátültetett- és szervre váró gyerekek, egészséges 

testvéreik és szüleik balatoni élményterápiás rehabilitációs tábora 2020-ban a Balaton helyett az 

online térbe került. Nagy feladat volt mindannyiunk számára (kurátorok, önkéntesek) 

megpróbálni pótolni a Balatont és az ottani programokat. De álltuk a sarat, a tábor nyolc napja 

alatt változatos, ötletes programot, kihívásokat, élményeket tudtunk nyújtani a résztvevőknek, 

akik között még Dublinból és Londonból is velünk voltak magyar szervátültetett gyermekek. 

Online orvos-szülő fórumot szerveztünk májusban és szeptemberben, nagy sikerrel. Mind a 

szülők, mind az orvosok (nem egyenként keresték telefonon a szülők kérdéseikkel, problémáikkal) 

hálásan köszönték a lehetőséget.  

Egy már 2015 óta meglévő zárt facebook csoportot kinyitottunk minden szervátültetett- és 

szervre váró gyerekeket nevelő szülő számára. Itt napi szinten korrekt tájékoztatást nyújtunk a 

gyerekeket és szülőket érintő aktuális helyzetről, témákról. Akik nem tudtak részt venni az online 



fórumon, itt elolvashatják annak összefoglalóját. A szülők egymást is itt tájékoztatják a mindenkit 

érintő fontos kérdésekről. 

Itt hirdettük meg az azóta is folyamatosan megjelenő felhívást, miszerint támogatást nyújtunk a 

vírushelyzet következtében nehéz anyagi helyzetbe került családoknak. A hirdetésre sokan 

jelentkeznek. A rászoruló családok körülményeit megvizsgáljuk, telefonon és emailben, illetve a 

csoportban napi kapcsolatot tartunk velük. Figyelemmel kísérjük a mindennapjaikat, lelki támaszt 

és életvezetési tanácsot nyújtunk. Ezen kívül többféle módon segítünk: kihagyott orvosi 

kontrollvizsgálat pótlására ösztönözzük őket, elmaradt rezsiszámlákat befizetünk, pénzt utalunk, 

tartós élelmiszer és tisztítószer, ruhanemű vásárlását és házhozszállítását vállaljuk, háztartási 

gépek (mosógép, tűzhely, porszívó) beszerzését, házhozszállítását intéztük. 2020-ban összesen 1,5 

millió Ft-ot utaltunk a kérvényező családoknak. A kérvényt a kuratórium 24 órán belül elbírálja és a 

következő nap teljesítjük. 

 

Alapítványunk 2007 óta rendezi meg a Szervdonáció és Transzplantáció Európa- és Világnapját 

október második szombatján. Rendezvényünk célja tiszteletadás a donoroknak és 

családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. Délelőtt 

hagyományosan sportprogramok zajlanak, délután pedig a Pro Vita díjak, valamint a Szent Kozma 

és Damján díj ünnepi átadására kerül sor. Ez természetesen most egyik sem valósulhatott meg. 

Meg tudtuk viszont rendezni a XII. kerületi Gesztenyés kertben a múlt évben elkezdett projektet. 

TranszPlatánt ültettünk – idén hármat is – azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy TranszPark, az Élet 

fájából kialakított Élet Park. 

Az esti fáklyás felvonulást is meg tudtuk rendezni. A gyülekező a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

előtt volt, itt osztottuk szét a fáklyákat és innen vonultunk a Hősök terére, ahol a szobrok zöld 

megvilágításban vártak ránk (az új élet színe) és a hangosítással ellátott színpadon többen 

elmondhatták köszönetüket, kifejezhették hálájukat az elhunyt, vagy élő donorjuk iránt. 

Az előző évekhez hasonlóan sok rádióinterjúban szerepeltünk, és gyakran jelentünk meg az írott 

médiában. TV interjút nem vállaltunk a járványhelyzet miatt. A Szervdonációs és Transzplantációs 

Világnap alkalmából két rádióriporter/szerkesztő és egy újságíró kapott MÉDIA -díjat 

alapítványunktól. A Szent Kozma és Damján díjat, valamint Az Év Önkéntese díjat is virtuálisan 

átadtuk, reméljük, 2021-ben pótolni tudjuk élőben az átadást! 

 

2020-ban csak két alkalommal – tavasszal és ősszel - jelent meg a CSUDAMADÁR magazin, viszont 

a szokásosnál lényegesen több oldalszámmal. Az újságot elküldtük minden érintett gyereknek, 

kezelőorvosaiknak, a kórházak intenzív terápiás osztályaira, együttműködő partnereinknek és 

támogatóinknak.  

Honlapunk, a http://www.szervatultetes.hu és Facebook oldalunk áttekinthető, naponta 
frissített, sok információt nyújtó, nagy látogatottságú oldalak, 2020-ban meghaladtuk a 19.000 
követőt. 
 

Készülünk a 30 éves jubileumunkra (2021 június), és ezt elkezdtük már 2020-ban. Jubileumi pólót 

csináltattunk, amivel decemberben megleptük a szegedi, pécsi, debreceni és budapesti 

transzplantációs centrumok egészségügyi dolgozóit. 

 

http://transalap.hu/transzplantacios-nap/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-sportdelelott/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-dijatadas/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-dijatadas/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-faklyas-felvonulas/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-faklyas-felvonulas/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-faklyas-felvonulas/
http://transalap.hu/rolunk/fotok/szervdonacios-es-transzplantacios-europa-nap-2019-faklyas-felvonulas/
http://transalap.hu/rolunk/sajtoszoba/
http://transalap.hu/ismeretterjesztes/kiadvanyok/csudamadar-ujsag/
http://transalap.hu/
http://www.szervatultetes.hu/
https://www.facebook.com/transzplantacios.alapitvany/


Köszönjük támogatóinknak és önkéntes segítőinknek, hogy a számtalan 
nehézség ellenére is folytathattuk közhasznú tevékenységünket! 

 

http://transalap.hu/rolunk/segitoink/tamogatoink/

