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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 (Hallgat-Lak, CsoportMosoly, Tini-Tréning, Tini-Tábor).
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 (sporttábor).
A pszichoszociális rehabilitáció jelentős részét, a családi rehabilitációs programokat (2 éves kortól) a
Transzplantációs Alapítvány biztosítja a gyermekek és családjuk számára számára 2004 óta. A hangsúly
a komplex családi rehabilitáción van.
A Trappancs Egyesület hangsúlya a szervátültetett fiatalok önállósodásán és a tinédzserkorból
felnőttkorba kísérésen van - az egyéni sportolási lehetőségek megtalálása mellett.
Andorka Rudolf szociológus szemmel azokat tekinti fiataloknak, akik „már nem gyerekek, de még nem
felnőttek, vagyis nem kezdték el a rendszeres kereső munkát, nem alapítottak családot, vagy
egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes jogával”. Ezeknek a fiataloknak a státusza már nem
gyerek, de még nem is felnőttek, egy köztes életformában élnek. Ezt a társadalmi csoportot Somlai Péter
„új ifjúságnak” nevezi.
Ebből következően az ifjúság, mint fogalom, inkább egy életkori szakaszt jelöl, amely az életnek a
gyermekkortól a felnőttkorig tartó időszaka. Ez a testi és a lelki fejlődés mellett elsősorban a társadalmi
státuszra vonatkozik.
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.

Állandó programjaink:
Trappancs Tini Tábor
Sport- és önismereti tábor - szülő nélkül
14 éven felüli szervátültetett gyerekeknek/fiataloknak és testvéreiknek
(2008-)
Trappancs Tini Tréning
3 napos beszélgetős-játszós tréning
16 éven felüli szervátültetett tinédzsereknek és testvéreiknek
(2011-)
CsoportMosoly
Kis létszámú, terápiás jellegű önismereti csoport Budapesten, hetente/kéthetenteSzükség esetén segítség Dr. Szekeres Ágota pszichológustól, valamint Gallusné Szabó Edit
családterapeutától
18 éven felüli szervátültetett fiataloknak
(2012-)
Hallgat-Lak
Egyéni beszélgetések - igény szerint, előzetes időpont-egyeztetés után személyesen és online.
Szükség esetén továbbirányítás Dr. Szekeres Ágota pszichológushoz
Korhatár nélkül: transzplantált tinédzsereknek és fiataloknak
(2012-)
Hősképző
Tartós kórházi kezelés, betegség esetén adott segítségnyújtás - minden formában
(bátorító beszélgetések, élményterápia elemek, szükség esetén tárgyi- és anyagi segítség)
Segítség tanulási/továbbtanulási nehézségek esetén
14 éven felüli transzplantált tinédzsereknek és fiataloknak
(2013-)
Varázshegy
Egyéni adományok
ruhák, műszaki cikkek, stb.
14 éven felüli transzplantált tinédzsereknek és fiataloknak
(2011-)
Sportolói támogatás
Sportolóinkat továbbra is támogatjuk:
az edzői díjak és nevezési díjak átvállalásával,
útiköltséggel valamint sportruházattal és sportszerekkel.
(2007-)

2013-ban elindult az új honlapunk, amely folyamatosan, napról napra fejlődik:

http://trappancs.hu

Dolgozóink, segítőink
A mindennapok munkájához szükség van lelkes és elkötelezett önkéntesekre. A Trappancs
Egyesület életét állandó stáb könnyíti meg, akiknek nem tudjuk elégszer megköszönni a
segítséget.

Feszt Tímea
szociológus
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Dr. Szabó József
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pszichológusgyógypedagógus

Gallus Edit
családterapeuta
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Jakab Ivett
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Szabó Attila
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Török Tamás
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Vecsey Tamás
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Együttműködő partnereink
Magyar Szervátültetettek Szövetsége
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért

Kiemelt támogatóink
Programjaink tervezhetőségét valamint hátterét és anyagi biztonságát köszönhetjük kiemelt
támogatóinknak:
Astellas Pharma Kft

Novartis Hungária Kft

BPMC Kft

EnTell Kft

KÖSZÖNJÜK!

Támogatóink
2013-ban minden tervezett programelemünk megvalósulhatott – támogatóink segítségének
köszönhetően.
Hősképző programunkat támogatta:
- BPMC Kft
- EnTell Kft

-

Trappancs Tini Tábor támogatója:
- Astellas Pharma Kft
- Magnet Bank
Nemzeti Családvédelmi és Szociálpolitikai Intézet

Trappancs Tini Tréning és a Csoportmosoly támogatója:
- Budapest Bank Budapestért Alapítvány
- Magyar Szabadidősport Szövetség
- Nemzeti Civil Alapprogram
- Novartis Hungária Kft
Varázshegy támogatók:
- Barcza Edit
- Erlei Károly
- Szabó József dr.
- Szabó Zsuzsa
Működési támogatást nyújtott pályázati úton:
- XIII. kerületi Önkormányzat
- Nemzeti Civil Alapprogram
- Magyar Szervátültetettek Szövetsége
Sportolóink felkészülését, versenyeit valamint a
Szervátültetettek Világjátékán való részvételét támogatta:
- Alacska Község Önkormányzata
- Derecskei Önkormányzat
- Ferencvárosi Önkormányzat
- Gödi Polgármesteri Hivatal
- II. kerületi Önkormányzat
- IV. kerületi Önkormányzat
- XIII. kerületi Önkormányzat
- Admino Kft
- Alex-Vill Kft
- Baka Béla Kft
- Molnár Péter
- Prestige Porcelain Kft
- Szombati Géza
- Szombati Zoltán
- Szombati Istvánné
- Táncsics Alapítvány
- Tilhof Építőipari Kft

A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete a gyermekkorban történt
szervátültetés utáni rehabilitáció egyik nagyon fontos mérföldköve. Az egyesület kiemelten foglalkozik
a tinédzser kor problémáival, illetve az elhúzódó betegeskedés miatti önértékelési problémák
kezelésével.
Az egyesület elnöke folyamatosan elérhető tagjai számára, akik mind az online-, mind a személyes
segítségnyújtást is igénybe veszik rendszeresen, szükség esetén pedig bevonható Szekeres Ágota
pszichológus. (programelem neve: Hallgat-Lak)

A szervátültetett tinédzserek korosztályának
megsegítésére hoztuk létre "Tini Tréning"
programunkat, mely tavaly februárban Zánkán
került

megrendezésre:

ez

egy

3

napos

csoporttréning, 25- 30 szervátültetett tinédzser
részvételével, amire 2012 óta építettünk egy kis
létszámú, rendszeresen (hetente) találkozó,
terápiás

jellegű

önismereti

csoportot

(programelem neve: CsoportMosoly), melynek
tagjai – többek között - halmozott nehézségekkel rendelkező szervátültetett tinédzserek (pl. két Asperger
szindrómás autista). Tapasztalatunk szerint a legtöbb segítséget egymásnak tudják adni a résztvevők
ezekben a csoportokban. A hasonló helyzetük megkönnyíti, hogy megnyíljanak a csoport, s így
önmaguk előtt, és felszínre hozzák, ezzel tudatosítsák félelmeiket, érzéseiket. A csoportüléseken
megtapasztalják, hogy hasonló problémákkal küzdenek, nincsenek egyedül, így elfogadóbbak és
toleránsabbak lesznek önmagukkal szemben is. A csoportfoglalkozások azokat a képességeket
érintették, amelyek a szervátültetett tinédzserek mindennapjait segíthetik. Elsősorban verbális és

nonverbális kommunikációs gyakorlatokat végeztek, ezt követően pedig a szociális képességek közül a
kooperációs helyzeteket próbálták ki szimulált gyakorlat/játék keretében. A program lehetővé teszi az
egyéni teljesítmény fejlődését és az együttműködési készség kialakulását, erősödését is, ezenkívül a
fiatal felnőtt kor felé lépegetve folyamatosan nyitjuk ki azokat az ajtókat, amelyeken egészséges társaik
már jóval korábban áthaladtak.
A 2013-as év első felében különböző erre alkalmas helyeken zavartalanul beszélgetve zajlottak a
csoportfoglalkozások. Augusztusban két élményelemmel bővítettük a terápiás jellegű beszélgetéseket:
a borzasztó melegre való tekintettel a csoportunk a Dagály fürdőbe költözött, majd a 18 – 20 éves
korosztály kérésének engedve megmutattuk nekik a –

számukra mind anyagilag, mint életvitel

szempontjából elképzelhetetlen – éjszakai Sziget Fesztivált.
Ősszel az élményelemeket a „Van Gogh Alive” kiállítás meglátogatásával bővítettük.
2013-ban

ötödször

is

megrendeztük

a

szervátültetett tinédzserek sport- és önismereti
táborát, ezúttal Siófokon, az Ezüstpart Hotelben
töltöttünk egy hetet. A tábor két alappillére a
mozgás,

mint

örömforrás,

amely

pozitív

érzésekhez, sikerélményhez juttatja, és újabb
mozgásformák

elvégzésére

ösztönzik

a

szervátültetett tinédzsereket, valamint a készségés képességfejlesztés.
Szeptember

közepétől

a

csoport

egyik

veseátültetett tagja az Országos Gerincgyógyászati
Központ

egyik

kórtermének “lakója”,

előre

láthatóan kb. február elejéig. A Gerincgyógyászati
Központ engedélyével a csoportülések kedden
délutánonként

az

Ő

kórtermében

zajlottak

(kétágyas kórterem, amit az édesanyjával oszt
meg),

így

egyrészt

Ő

sem

marad

ki

a

beszélgetésekből, másrészt a szeptembertől tartó
időszak folyamatos, megszakítás nélküli kórházi
tartózkodást jelent számára, amelynek elviseléséhez a társaitól tud a legtöbb erőt meríteni. Hősképző
programelemünknek köszönhetően különböző módszerekkel igyekeztünk számára megkönnyíteni a
kórházban töltött négy hónapot.

Természetesen részt vettünk a hazai szervátültetett
sportversenyeken is, ezenkívül a szeptemberi Color Run
futóversenyre csapatként nevezetünk be és futottuk le a
távot.
2013 ismét a Világbajnokság éve volt: augusztusban
Durbanban került megrendezésre a Szervátültetettek
Világjátéka, melyen a magyar szervátültetett csapat
újfent remekül szerepelt, összesen 38 arany-, 19 ezüst- és
26 bronzérmet szerzett, mellyel kivívta magának az
előkelő negyedik helyet 49 ország versenyében.

A Trappancs Egyesület versenyzői a
XVIII. Szervátültetettek Világjátékán
7 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 5
bronzérmet nyertek.
Sportolóink 2013-ban közel 100
sportversenyen indultak,
25 arany-, 21 ezüst- és 12 bronzérmet
nyertek különböző sportágakban.
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