Alapítványunkat 2015-ben 250.000 forint működési célú
támogatásban részesítette a Nemzeti Együttműködési Alap
(pályázati azonosító: NEA-KK-15-M-0416). Az alábbiakban a
szakmai beszámoló eredetivel megegyező anyagát olvashatják.
Kérjük, mutassa be hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi
szükségletet elégített ki, valamint annak a társadalmi hatását:
Az életvégi területekről szóló komplex információk terjesztése abban segíti az idős vagy beteg
hozzátartozót gondozó családokat, hogy hiteles és naprakész forrásból tájékozódhassanak az
életvégi kérdésekben. A halál társadalmi tabuja miatt ezek az információk nehezen elérhetők,
érthető okokból nehéz erről nyíltan beszélni, kérdezni, de amikor hagyatékkal, temetkezéssel,
egészségügyi vagy idevágó pénzügyi döntésekkel kell szembenézniük a családoknak, akkor
igazán hasznos, ha részletes és gyakorlati segítséget adó leírást, útmutatót találhatnak. Ha pedig
kérdéseik túlmutatnak az általános tájékoztatáson, akkor telefonon vagy személyesen kaphatnak
személyre szabott válaszokat, melyeket szakértőink segítségével szerzünk meg. A társadalom
részéről fennálló szükséglet ezekre az információkra, erre a típusú gyakorlati segítségre mind a
laikusok, mind az életvégi kérdések egyes területeinek szakértői oldaláról jelentkezik, sokszor
jelzik, hogy tevékenységünk hiánypótló.
Ezeknek a folyamatoknak az aktuális, gyakorlati eredményükön túl az az előnyük is megvan, hogy
a nyílt, de nehéz helyzeteknek megfelelő tapintatos kommunikáció példát is mutat a tabuval
nehezített kérdések megbeszélésére, ilyen szempontból ezek az egyedi segítségek és a szakmai
kapcsolatfelvételek mind a társadalmi szemléletformálás részeivé válhatnak. Szervezetként is
példát szeretnénk mutatni arra, hogy az időt és szakértelmet ráfordítva lehet a haldoklás, halál
témájában megfelelő tájékoztatást, adott esetben fontos támaszt nyújtani.
Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez (pl.
szervezet fenntarthatósága különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére,
önkéntesek bevonására):
A támogatási időszakban alapítványunk szakmai összekötő, szakmai és laikus ismeretterjesztő
tevékenységet végzett, valamint személyes tanácsadásokra is sor került. Webodalunk
fenntartásával és folyamatos aktualizálásával, korszerüsítésével igyekszünk elérhetővé tenni az
érdeklődők számára az információkat, szakmai egyeztetések szervezésével, szakmai
rendezvényeken való részvétellel és médiaszereplések szervezésével pedig ismertségünket
növelni.
A támogatási összeget egyrészt olyan, a működéshez elengedhetetlen adminisztratív célokra
költöttük, mint a könyvelés és az irodaszerek beszerzése. Másrészt a szakmai egyeztetések,
családi tanácsadások személyes találkozásai során felhasznált saját nyomtatott anyagokra, illetve
az aktív önkéntesek szakmai felkészülését elősegítő szakkönyvekre költöttünk, ezek biztosították a
hátteret ahhoz, hogy hiteles és pontos információkat tudjunk átadni az érdeklődőknek, segítségre
szorulóknak. Előzetes célul tűztük ki újabb önkéntesek bevonását, a velük való munkához,
oktatásukhoz ugyancsak ezekre az erőforrásokra tudtunk támaszkodtunk, a szakkönyvekből
elindított házikönyvtár számukra is elérhető. Az új önkéntesek bevonása alapítványunk
fennmaradása szempontjából igen fontos, képzésük, a velük való egyeztetés során biztosítjuk
munkájukhoz a megfelelő hátteret.
A támogatott projekt kapcsán, vagy a támogatott szervezet esetében elért legfontosabb
eredmények bemutatása:
Ismeretterjesztés: weboldal anyagainak bővítése, frissítése a szakértőkkel történő egyeztetések
után; szórólapunk terjesztése partnereinken és rendezvényeken keresztül; önkéntesek bevonása;

Eredmények: kb. 6.000 fő elérése a weboldalunkon keresztül, 300 fő folyamatos tájékoztatása
Facebook oldalunkon keresztül, kb. 10.000 fő elérése a Tilos Rádió civil szervezetekről szóló
adásán keresztül (Tilos Maraton 2015. 06.10.) .
Életvégi és jogi tanácsadás: a minket megkereső családok számára szakértői forrásból
biztosítottunk megoldásokat a konkrét kérdésekre, valamint a megfelelő helyre irányítottuk az
életvégi szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. hospice ellátó, gyámhivatal, családgondozó). Így kb.
15 család számára nyújtottunk egyéni segítséget tanácsadás formájában. Szakmák közötti
egyeztetés: kerekasztal szervezése valamint folyamatos egyeztetés egészségügyi önrendelkezés
témában; MTA TK Jogtudományi Intézet által szervezett konferencián előadás és kapcsolatépítés.
Együttműködés a Magyar Hospice Alapítvánnyal közös rendezvényen, közös médiaszereplésen,
közös kommunikációkkal, valamint a Napfogyatkozás Egyesülettel közös internetes
kommunikációban, egymás tanácsadással való segítésében.
Mutassa be a projekt legérdekesebb történetét/eseményét a projekt egy résztvevőjének
személyes tapasztalatai alapján:
Komoly elismerésként fogadtunk el egy felkérést az MTA TK Jogtudományi Intézetben rendezett
konferenciára (Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon címmel. Bővebben: http://
jog.tk.mta.hu/esemeny/2015/11/az-eletvegi-dontesek-jogi-szabalyozasa-mon) , melyre mint az
életvégi kérdésekben jártas civil szervezetet hívtak minket előadni. A kérésnek megfelelően
igyekeztünk a gyakorlatból példákat hozni az életvégi döntések leggyakrabban felmerülő
kérdéseire, és ezzel mutatni meg a jogi és orvosi szakma érdeklődőinek azokat a témákat, amik a
laikusokat, civileket leginkább érintik, és hogy hogyan tudunk összekötőként az
ismeretterjesztésben segítségükre lenni. Alkalmas volt továbbá ez az esemény újabb
kapcsolatfelvételekre is, számunkra izgalmas volt azokkal a szaktekintélyekkel személyesen is
megismerkedni, akiknek könyveiből, cikkeiből tanultunk, további együttműködéseket is várunk ettől
az eseménytől. A konferencián több előadó is megemlítette alapítványunk tevékenységét, volt, aki
kiemelte segédleteink pontosságát, használhatóságát. Ez a dicséret minden aktív önkéntesünknek
kiváló visszaigazolás volt arról, hogy munkánkra szükség van, és hogy jó irányba halad a
kezdeményezés, nagy lendületet adott ahhoz, hogy szervezetünket tovább építsük, céljaink
eléréséért tovább dolgozzunk.

