„Kezdjetek el élni,
hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak, mikor körbeállnak,
mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak,
hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!”

Kezdjetek el élni!

Beszámoló az éves tevékenységünkről

TRAPPANCS
Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete

2015.

A TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének tagjai
szervátültetésen átesett, vagy még szervre váró tinédzserek és fiatalok, akik az ország különböző
pontjain élnek, egy dolog közös bennük: mindannyiuk gyermekkorának egy része a betegségről,
kórházról, műtétekről szólt. A sikeres szervátültetés után számukra kinyílik egy ismeretlen világ,
ahova a betegség miatt megcsappant önbizalommal lépnek. Célunk megteremteni a feltételeket,
hogy a szervátültetett tinédzserek beilleszkedjenek a közösségbe, és a lehető legteljesebb életet
élhessék, valamint képességeik olyan mértékű fejlesztése, hogy teljesítőképességük elérje, vagy
megközelítse az egészséges kortársaiét, én-képük és önbizalmuk javuljon. Erre a célra az egyik
leghatékonyabb eszköz a szervátültetett tinédzserek számára az egyéni-, illetve kiscsoportos
foglalkozás játékos formában, melyet állandó programjainkkal biztosítunk (KedvesKedd,
Trappancs-est, CsoportMosoly, Tini-Tréning).
Célunk a teljes körű pszichoszociális rehabilitációs ellátások egyéni igények szerinti megvalósítása,
beleértve a rendszeres kapcsolattartási lehetőség biztosítását is.
A másik közvetlen célunk az egyénre szabott sportolási lehetőségek megtalálása, a gyermekekkel a
sportolás rekreatív, kitartást és csoportkohéziót erősítő jellegének felfedeztetése.
A Trappancs Egyesület hangsúlya a szervátültetett fiatalok önállósodásán és a tinédzserkorból
felnőttkorba kísérésen van - az egyéni sportolási lehetőségek megtalálása mellett.
A „fiatalokat”, mint célcsoportot, igen nehéz meghatározni, mert a kifejezést, hogy „fiatal”
igen széles körben, még jelzőként is használjuk, ugyanakkor mivel ez – krónikus betegség
nélkül is - egy komoly életkori szegmens is, fontos velük foglalkoznunk.

Együttműködő szakmai és civil szervezetek







Csodalámpa Alapítvány
FODISZ
Magyar Szervátültetettek Szövetsége
Nemzeti Vese Program
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

 Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
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Támogatóink
 Astellas Pharma Kft
 BPMC Kft
 EnTell Kft

 FODISZ
 Magnet Bank
 Magyar Szervátültetettek
Szövetsége












B Metal Kft
Bozsor Kft
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
B-Tech Kft
Cheminvest Kft
Concorde Kft
Day Kft
Dózsa Zrt
Gelka Kft
Hubaélmény Kft
MetalCom Kft

 Nemzeti Együttműködési Alap








 Balázsik Anikó
 Barcza Edit










Diós János
Dohos Sándor
Dömötös Csaba
Fazekas Péterné
Hódos Ádám
Kollár Attila
Kőműves Luca
Lengyel Zoltán

 Mezei Piroska dr.







Mogyorósi Szabolcs
Németh Piroska
Págerné Takács Mária
Prokupecz Ilona
Rákász Éva

 Szabó József dr.
 Szilágyi Éva

 Szombati Géza
 Takács Norbert
 Zahoray Tünde

Prestige Kft
Ri-Dent Kft
Romin Ker Kft
Rozsdás Kft
Quintiles Hungary Ltd
Villszer Kft

 IV. kerületi Önkormányzat

 IX. kerületi Önkormányzat
 XIII. kerületi Önkormányzat
 XIII. kerületi Sport Divízió









XVIII. kerületi Önkormányzat
Derecskei Önkormányzat
Herendi Önkormányzat
Makó Város Önkormányzata
Pécsi Önkormányzat
Székesfehérvári Önkormányzat
Tatai Önkormányzat

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
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A pszichoszociális rehabilitációt segítő
szakemberek




Baranyai Andor pedagógus, tréner
Dr. Szekeres Ágota pszichológus, gyógypedagógus
Dr. Kelen Kata gyermekgyógyász
Dr. Molnár Márta gyógypedagógus



Dr. Remport Ádám belgyógyász nephrológus




Dr. Sallay Péter gyermekgyógyász
Dr. Szabó József transzplantációs sebész, az Egyesület alelnöke



Dr. Szekeres Ágota



Dr. Török Szilárd belgyógyász
Feszt Tímea szociológus, az Egyesület elnöke
Gallusné Szabó Edit családterapeuta
Maléth Anikó transzplantációs koordinátor
Prof. Dr. Reusz György gyermekgyógyász
Tusor Lilla pszichológus













pszichológus

A sporttevékenységet segítő szakemberek









Horváth Gábor teniszedző
Jung Ágnes atlétikaedző
Kapronczayné Karádi Magdolna bowlingedző
Mesterházy Roland úszóedző
Milos Imre asztalitenisz edző
Molnár Ernő úszóedző
Pécsi Annamária úszóedző
Szabó Attila sport-koordinátor

A mindennapi munkában résztvevő önkénteseink








Gerebics Anikó, a Trappancs Egyesület titkára
Gyurkóné Bambek Valéria, a Trappancs Egyesület elnökségi tagja
Gyurkó Zsolt gazdasági ügyintéző
Lukácsné Pintér Anikó könyvelő
Szendi Gábor informatikus
Vecsey Tamás webmester

Segítő Trappancsok:
Almási Szabina gyógypedagógus hallgató
 Bogyor Tünde egészségügyi segítő
 Jakab Ivett kreatív fotó
 Kotormán Lili grafikai megjelenés
 Kőműves Luca marketing
 Németh Georgina rajz
 Szabó Donát képszerkesztés
 Tárnoki Virág marketing
 Török Tamás rajz
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Állandó programjaink

Csoport-Mosoly
2015-ben is működött a kis létszámú, önsegítő
csoportunk, rendszeres találkozással. A csoporttagok
életében jelenlévő pszichoszociális negatív tényezők
pozitív változtatásának segítése a cél. Az önsegítés
alapja az a felismerés, hogy a segítő-segített
kapcsolatban a segítségnyújtás aktusa a segítőnek
ugyanannyi, sőt több mentális értéket ad, mint annak,
aki a segítséget elfogadja. Így a csoportban résztvevők
egyszerre segítők és segítettek, a szerepek
cserélődnek, a tagok érzik, hogy egyenlőek, ez az
ellenállások leküzdésében nagy jelentőséggel bír.
2015-ben 18 alkalommal történt csoportülés.

Hallgat-Lak
Az egyéni beszélgetések is folytatódtak ebben az évben is: a feltáró, segítő, terápiás jellegű
beszélgetések egyéni igény vagy kezelőorvosi javaslat alapján első alkalommal az egyesület
vezetőjével (szociológus) történtek, aki szükség esetén továbbküldte a fiatalokat pszichológushoz,
gyógypedagógushoz, családterapeutához.
2015-ben 41 alkalommal történt egyéni beszélgetés, az esetek nagy részében személyesen, kisebb
részében online eszközök igénybevételével.

Varázshegy
2015-ben is érkeztek egyéni adományok. ismét rengeteg ruhát kaptunk, valamint néhány műszaki
cikk is érkezett hozzánk, melyeket nagy örömmel adtunk oda a fiataloknak.
A Varázshegy szolgáltatással 2015-ben 8 szervátültetett gyermeket és fiatalt tudtunk támogatni.

Trappancs-Est
2015-ben öt alkalommal került sor vacsorával
egybekötött 3 órás beszélgetős estére, mely
programra ebben az évben végre néhány
távolabb élő csapattag is eljutott.

SegítŐ
A személyes, telefonos, online segítségnyújtó
vonalat 2015-ben is rengetegen vették igénybe
mind a szervátültetett gyermekek és ifjúság,
mind a szülők részéről. A felmerült kérdések
nagy részére sikerült valamilyen
megoldást/választ találni.
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KedvesKedd
Március 01-től elindult a gyermek- és ifjúsági
kontrollnap a budapesti Transzplantációs
Klinikán,
amelynek keretében a kötelező
kontroll vizsgálatok alkalmával eltöltött
várakozási időt igyekszünk hasznos életvezetési,
pályaorientációs
tanácsadással,
kreatív
játékokkal,
valamint
terápiás
jellegű
programokkal
kommunikációs
és
konfliktuskezelési tréninggel, együttműködési
készség fejlődését segítő játékokkal - kitölteni. A
keddi napok rendszeres segítői a szakemberek
mellett a transzplantáción már átesett fiatalok,
akik
közös
játékokkal,
beszélgetésekkel
készülnek ezekre az alkalmakra.

Trappancs Tréning Balatonalmádi
2015 októberében egy késő nyárra
emlékeztető hétvégén Siófokon tartottunk
Trappancs-Tréninget,
a
Magyar
Szervátültetettek
Szövetségének
rendezvényéhez csatlakozva. A hétvégén
a jó hangulatú közös beszélgetéseké volt a
főszerep, amihez gyönyörű őszi időt
kaptunk ajándékba.

Trappancs karácsony
Rendhagyó karácsonyt tartottunk ebben az évben,
ezúttal adtunk, a Nemzeti Vese Programmal
összefogásban: december első hétvégéjén a SE I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika Vese Osztályát,
december
második
hétvégéjén
a
SE
Transzplantációs
Klinika
magasföldszintjét
öltöztettük a szervátültetettek fiatalokkal – és lelkes
szüleikkel - hálánk és köszönetünk jeléül karácsonyi
díszbe.
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OTT VOLTUNK
Pszinapszis Konferencia
A
Pszinapszis
Budapesti
Pszichológiai
Napok
Európa
legnagyobb, kizárólag diákok és
pályakezdő fiatalok által szervezett
tudományos-kulturális rendezvénye,
mely
19.
alkalommal
került
megrendezésre áprilisban a József
Attila Művelődési
Központban.
A Trappancs Egyesület a Civil utcában
és az Élő könyvtárban kapott helyet:
mindkét
helyen
szervátültetett
fiatalokkal beszélgethetnek a szervre
várásról, a szervátültetésről, a
szervátültetés utáni életről.

ÉRVEK – ÉLEK – ÉVEK – a Magnet Házban
Március 17-én 18-20 óráig lehetőségünk volt a Magnet Közösségi Házban bemutatkozni a CivilMag
szervezésében zajló "Van Kedded hozzá" programon.
Beszéltünk a szervátültetésről (ÉRVEK - Jakab Ivett); Beszéltünk a szervátültetés utáni életről
(ÉLET - Feszt Tímea); Beszéltünk saját érzésekről, tapasztalatokról (ÉLEK - Németh Georgina); és
megmutattuk a mindennapjainkat (ÉVEK). Köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük, hogy
tényleg jól érezték magukat, köszönjük a CivilMag-nak és a Magnet Banknak a lehetőséget és a
támogatást.

Tavaszi Transzplantációs Szimpózium
Részt vettünk a Magyar Transzplantációs Társaság tavaszi konferenciáján Visegrádon, ahol a
szervezési technikai kérdések kaptak főszerepet.

Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusa
A
Magyar
Transzplantációs
Társaság
Kongresszusán egy előadással szerepeltünk, Jakab
Ivett volt az előadó és a British Transplant
Gamesről mesélt 7 percben a Konferencia
résztvevőinek.
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Sportolóink, versenyzőink, hazai versenyek
Jelenleg 25 transzplantált sportolónk van, ebből 23 sportoló aktív versenyző.








Asztalitenisz: 2
Atlétika: 7
Bowling: 1
Röplabda: 2
Tenisz: 3
Tollaslabda: 1
Úszás: 9

A 25 versenyző összesen 43 szervátültetett versenyen vett részt,
ezeken a versenyeken 17 aranyérmet, 13 ezüstérmet és 13
bronzérmet nyertek.
Sportolóinkat az eddigi évekhez hasonlóan a pályabérletekkel,
belépőkkel, nevezési díjakkal, utazási költségekkel, valamint
sportruházattal, sportszerekkel támogattuk.

Országos Alpesi Para Síbajnokság
Két sportolónk – Szabolcs és Péter - került be a Magyar Szervátültetettek Szövetsége csapatába,
egyikük tüdő-, másikuk csontvelőtranszplantált. Mindketten kiskoruk óta síelnek, de Országos
Bajnokságon eddig nem vettek részt. Szabolcs egy bronz- és egy ezüstéremmel zárta a versenyt.

Speciális Diákolimpia
2015. februárjában négy úszónk vett részt a FODISZ
szervezésében megrendezésre kerülő Speciális Úszó
Diákolimpián, ahol 184 fogyatékos sportoló vett részt.
Ádám, Flóra, Simon és Alexandra külön korcsoportban
indultak, végül négy aranyérmet nyertek.
A csapat vezetője önkéntes segítőként Molnár Ernő volt, a
HVSÚC edzője.

Coca Cola Futógála
A Coca Cola Futógálán két Trappancs váltó indult: a
VeseMese és a MindigIgen csapata. A VeseMese tagjai
veseátültetettek, a MindigIgen tagjai májtranszplanták
sportolók voltak. A legfiatalabb futónk 14 éves volt, a
legidősebb 24.
A futás mellett a Nemzeti Vese Program szervezésében a
szervátültetéssel foglalkozó civil szervezetek –
Transzplantációs Alapítvány, Magyar Szervátültetettek,
Szövetsége, Nemzeti Vese Program - egy közös sátorban
fogadták egész nap az érdeklődőket.
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Color Run
Ebben az évben is részt vettünk a bolygó
legvidámabb
futóversenyén.
Három
veseátültetett és két májátültetett futónk
mellett Zara-kutya, egy lelkes édesanya és az
egyesület elnöke erősítette a színes csapatot.

Bárczi Sportnap
Egy veseátültetett, két májátültetett és egy
tüdőátültetett társunk képviselte a Trappancsot az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai
Karán megrendezett Egészség- és Sportnapon.
Tájékoztattak, beszélgettek és versenyeztek.

British Transplant Games, Newcastle
10 szervátültetett fiatal szorgalmának
és tehetségének köszönhetően 2015.
nyarán
nagy
útra
készülhet.
Lehetőséget kaptunk
egy
szervátültetettek részére rendezett
nemzetközi
sportversenyen
való
részvételre: az Angol Transzplantált
Bajnokság, a British Transplant Games
az idei nyáron Newcastle-ban lesz, a
verseny 1978 óta kerül megrendezésre,
de magyar szervátültetett csapat még
soha nem vett részt rajta - eddig.
2015. július 30-án a Trappancs csapat
elrepült, hogy megmutathassák a közel
900 résztvevő szervátültetett sportolónak, hogy velük is számolni kell a továbbiakban. A
résztvevő nemzetek között volt Írország, Nagy-Britannia, Ausztrália, Amerika, Norvégia és a 12 fős
magyar csapat. A csapat két önkéntes segítője Jakab Ivett team manager és Dr. Vilmányi Csaba
gyermekorvos volt.
A végeredmény: 13 aranyérem, 7 ezüstérem, 3 bronzérem, két negyedik és két ötödik helyezés;
úszás, atlétika és asztalitenisz sportágakban.
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Szervátültetettek Világjátéka, Argentína
A világon 1978-ban, az angliai
Porthmouthban
rendezték
meg az első, akkor még
„Transzplantáltak
Olimpiáját”; később - 1986ban
alakult
meg
a Szervátültetettek
Világjátékának Szövetsége,
vagyis a World Transplant
Games
Federation.
A
szervátültetettek világjátéka
kétévente
kerül
megrendezésre. A 2015-ben
rendezett világbajnokságnak
Argentína adott otthont, hazánkat 31 sportoló képviselte, akik 8 sportágban álltak rajthoz és közel
90 érmet szereztek. A résztvevő 44 ország közül Magyarország a negyedik helyen végzett az
éremtáblán, az országos lakosságát és a résztvevő sportolókat arányosító listánMagyarország
csapata lett a győztes. A magyar csapat összesített mérlege 41 aranyérem, 23 ezüstérem és 23
bronzérem.
A
Magyar
Szervátültetett
Válogatott
tagjai
között hat
Trappancs versenyzett:
Gyurkó Alexandra, Hasznos Szabina, Kóka Zoltán, Necz Viktor, Quittner Péter és Velkey-Guth
Ádám.
Ők hatan 8 aranyérmet, 3 ezüstérmet, 5 bronzérmet szereztek, valamint négyen a bronzérmet
szerzett röplabdacsapat tagjai voltak.
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DÍJAZOTTAK
A Trappancs sportolói a 2015. év sporteredményeiért 9 díjat vehettek át országszerte.

A XIII. kerület legjobb sportolói között
A XIII. kerület 2015. november 27-én átadta a "Legjobb Sportoló" díjakat, a díjazottak között Vargha
Simon veseátültetett úszónk, valamint a Trappancs Egyesület.

Pest megye legjobb sportolói között
Pest Megye II. legjobb speciális
sportolója díjat vehette át VelkeyGuth Ádám veseátültetett atlétánk.

Cegléd legjobb speciális
sportolója
és
Cegléd
legnépszerűbb sportolója
Velkey-Guth Ádám veseátültetett
atlétánk duplázott Cegléden: a
legjobb sportoló díja mellett a Cegléd
legnépszerűbb sportolója díjat is
átvehette.

A XIV. kerület legjobb sportolói között
A XIV. kerület díjazott sportolói között: Quittner Péter 22 éves - csontvelőátültetett versenyzőnk,
aki 2015-ben a British Transplant Games asztalitenisz versenyén egy 27 fős mezőnyben egyenes
kieséses rendszerben - vesztes meccs nélkül jutott el az aranyéremig.

Veszprém megye és Veszprém
város
legjobb
speciális
sportolója
Veszprém megye legjobb speciális sportolója
díjat vehette át Gyurkó Alexandra,
májátültetett úszónk.
A megye legjobbjainak járó díj után Gyurkó
Alexandra
Veszprém
város
legjobb
sportolója díjat is megkapta.
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M4 – AZ ÉV SPORTOLÓJA
A magyar sportújságírók szavazatai alapján
az év sportolója top10-es mezőnyében két
sportolónk szerepelt: Velkey-Guth Ádám
atléta és Gyurkó Alexandra úszó.

A magyar sportújságírók végül 2015-ben az év legjobb
női
parasportolójának
Gyurkó
Alexandra
májátültetett úszónkat választották.
Szandi Herenden él, Veszprémbe jár úszni, edzője Balogh
János.

Több
mint
18
éve májtranszplantált, 11
éve
úszik versenyszerűen. A 2015-ös Szervátültetettek
Világbajnokságán a dobogó összes fokán duplázott: 2
bronzérmet, 2 ezüstérmet és 2 aranyérmet hozott haza.
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TRAPPANCS Egyesület hivatalos adatai:
Szervezet neve:

TRAPPANCS
Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete

Rövid név:

Trappancs Egyesület

Címe:

1138 Budapest, Váci út 132/b.

Telefonszám:

06-20-277-1996

E-mail cím:

feszt.timea@trappancs.hu

Weboldal:

http://trappancs.hu
http://www.facebook.com/TrappancsEgyesulet

Képviselő neve:

Feszt Tímea Diána
elnök

Bírósági bejegyzés:

2007.február 13.

Dr. Szabó József
alelnök

Nógrád Megyei Bíróság
Végzés száma: PK. 60. 124/2006/6 , Nyilvántartási szám: 1520

Közhasznúsági
fokozat:

közhasznú egyesület

Bank:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10400786-00012974-00000003

Adószám:

18642885-1-41
(adó 1% gyűjtésére jogosult a szervezet)

Dr. Szabó József
alelnök

Feszt Tímea Diána
elnök

Budapest, 2016. március 01.
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