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Szakmai beszámoló - 2020 

Az Ébredések Alapítvány közhasznú tevékenysége  

Az Ébredések Alapítvány tevékenységét innovatív, magas szinten képzett, kreatív munkatársak határozzák 
meg, akik a pszichiátria, az addiktológia - és azon belül a pszichiátriai/addiktológiai rehabilitáció - 
megújulását célzó kezdeményezéseket indítanak el. Az alapítvány bölcső szervezet, mely számos területen 
indított útjára új kezdeményezéseket. Ilyenek pl. a közösségi pszichiátria/addiktológia, a lelki egészség 
promóció és a mentális zavarok megelőzése, az önsegítés és érdekvédelem, a területen dolgozó civil 
szervezetek bővülése, stigmacsökkentés, a hanghalló módszer, a tapasztalati szakértők bevonása, a 
humanisztikus szervezetfejlesztés, a szociális ellátás fejlődése és a pszichoszociális fogyatékosság 
értelmezése és mérése. Az alapítvány mind belföldön, mind külföldön tekintélyt szerzett magának 
innovatív jó gyakorlataival. 

A COVID hatása 2020-ban? 

A 2020-as év sok kihívás elé állította szervezetünket. A COVID-19 pandémia miatt szolgáltatásainkat át 
kellett szervezni, más segítő partnerszervezetekkel való kapcsolataink nehézkessé váltak, a konferenciák 
elmaradtak, a képzéseink nagy része online térben folytatódott. Támogatnunk kellett a munkatársainkat, 
önkénteseinket és legfőképpen a klienseinket a nehéz helyzetekkel való megküzdésben. Fontosnak 
tartottuk, hogy a nehezebb helyzetben se csökkenjen szolgáltatásaink szakmai és etikai színvonala és a 
klienseink számára nehezebb helyzetben is rendelkezésre álljunk. Több kliensünk és két kollégánk is átesett 
a COVID-fertőzésen. 

Ebben a helyzetben is megnyilvánult az alapítvány innovatív gyakorlata: 

 Megteremtettük az online működés feltételeit a kollégák számára. 

 Szabályoztuk a személyes találkozásokat. Minimalizáltuk a házon belüli jelenléttel járó 
kockázatokat. 

 A csoportos foglalkozásokat a zoom programmal folytattuk, köztük az önsegítő csoportjainkat 
is. 



  

 A segítők mentálhigiénés támogatására Pátkai István a mentális elsősegély terén világhírt 
szerzett pszichiáter kollégánk támogatásával létrehoztunk egy online programot, a 
KaranténKafét, amely annyira sikeres, hogy vsz. a járvány után is fennmarad. A 
KaranténKaféhoz külföldi szakemberek is csatlakoztak immár. István önkéntes segítsége 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megőrizzük lelki felkészültségünket és hűek maradjunk 
értékeinkhez a segítő munka során. 

 Közbenjártunk, hogy hajléktalansággal élő klienseinkkel a szállókon online tudjunk kapcsolatot 
tartani (mivel ők nem jöhettek ki onnan). Ebben Bulyáki Tünde és a BMSZKI vezetői segítettek. 
Más klienseket is segítettünk az internet használatában és hozzáférhetőségében. 

 Fokoztuk a kutatási aktivitást. Előadásokat készítettünk a KaranténKaféról és az önsegítő 
csoportok zoomos-átalakulásáról és sikeres működéséről a Pszichiátriai Világszövetség 
kongresszusára. 

 Közel 60 fő részvételével karácsonyi ünnepséget szerveztünk online. 

Nemzetközi helyzetünk tovább erősödött és kutatásaink sokat fejlődtek ebben az évben. Több kutatási 
projektünk is elindult, külföldi és hazai együttműködésben. Nemzetközi együttműködésben kapcsolódtunk 
be a PRE rövidítésű kutatási programba (vezető: Dr. Massimo Moscarelli), amely szkizofréniával élőknél a 
pszichopatológiai jelenségeket új megközelítéssel vizsgálja. Emellett a hanghallások értelmezésével 
kapcsolatos kvalitatív kutatás indul az ELTE munkatársaival együttműködésben, valamint a szkizofrénia 
diagnózissal élők esetében a traumaháttér és a transzgenerációs hatások vizsgálatának kutatási tervét 
hozzuk tető alá.  Kutatási együttműködést alakítottunk ki Dr. Rupp Ágnessel, az NIMH volt vezető, a 
mentális területtel foglalkozó közgazdászával. 

Elkészült Dr. Bodrogi Andrea: "Szenvedélybetegek kognitív viselkedésterápiája" c. könyvfejezete, amely 
a Dr. Farkas Judit, Dr. Kapitány-Fövény Máté által szerkesztett "Addiktológiai zavarok pszichoterápiája" c. 
könyvben jelenik meg 2021-ben.Bulyáki Tünde vezetőszerzőségével két közleményben veszünk részt, 
amelyek elbírálás alatt állnak. A 2021-es (virtuális) Pszichiátriai Világkonferencián két poszterünket 
fogadták el, amelyet 2020-ban küldtünk be, s amelyek a COVID-időszak alatt elért eredményeinket mutatja 
be.  

 
1) QUARANTINECAFE IN COMMUNITY PSYCHIATRY TO RESPOND THE CHANGING MENTAL HEALTH NEEDS OF 

PATIENTS AND PROVIDERS DURING COVID-19. A CASE REPORT (HARANGOZÓ, RUPP, PÁTKAI, KRISTOF) 

2) ONLINE PEER SUPPORT GROUPS TO SUSTAIN COMMUNITY PSYCHIATRY VALUES DURING PANDEMIC - 

COMMUNITY CARE AND RECOVERY IN THE ONLINE SPACE 

QUARANTINECAFE IN COMMUNITY PSYCHIATRY TO RESPOND THE CHANGING MENTAL HEALTH NEEDS OF 

PATIENTS AND PROVIDERS DURING COVID-19. A CASE REPORT (KÉRI, HARANGOZÓ, BULYÁKI, GALLAI, GECSE, 

MÉREY, SZABÓNÉ STREIT) 

 Dr. Harangozó Juditot a Pszichiátriai Világszövetség Mental Health Policy and Economics 
szekciójának alelnökévé választották. 



  

További innovációk 

 

Az NFSZK pályázatai segítségével is reagáltunk a pandémia kihívásaira, amikor bővítettük online 
szolgáltatásainkat. Megújultak a honlapjaink (ebredesek.hu, nyitnikek.hu), amelyeken szülők részére 
speciális felületet hoztunk létre (kozosen.ebredesek.hu). Hozzátartozói kérdőívet hoztunk létre a 
megtapasztalt problémákról, viszonyulásokról. Ennek kiértékelése, visszacsatolása történt meg az önsegítő 
csoportok és szakembereink felé. Önsegítő hírportált hoztunk létre, mely az Alapítvány weblapjáról és 
külön is elérhető. Az önsegítő csoportok és a KaranténKafé önálló FB oldalakat kapott. 

Ezen a területen Kéri Péter és Streit Zsófia tapasztalati szakértők óriási munkát végeztek. Bővült a FB-
aktivitásunk, amely a korábbiaknál több embert vonzott.  

A pályázatok keretében kiadtuk a Kéri Péter által feltalált RECALL Kártyákat, amelyek az érzéseink feltárását 
segítik, a terápiákban és az önsegítő munkában, az önismeret bővülésében segít. Online képzést tartottunk 
a kártya használatáról.  A pályázati projektekben elsősorban tapasztalati és kísérő szakértők 
foglalkoztatására kerül sor. 
 

A 2020-ban induló NFSZK-pályázatból az Asszertívia APP verziószámának növelésére és  újabb 

készülékekre optimalizálására vállalkoztunk. Megkezdtük az Asszertívia APP frissítését és angol 

változatának létrehozását.  

Elindul a Rubeus projekt, amely az ELTE Társadalomtudományi Kara, Szociális munka Tanszék és 

Bűnmegelőzési Tanács közös projektje. Ezen belül Alapítványunk elkezdte az applikáció kibővítését, 

hogy a tizenéves korosztály kommunikációs problémáira is választ adjunk. 

Elindult a Felépülés Társasjáték megvalósítása   tapasztalati szakértőink bevonásával. 

Akkreditált képzést tartottunk tapasztalati és kísérő szakértők számára, több centrumból, szervezettől 
érkeztek érdeklődők, akik nagyon elégedettek voltak.  Nagy öröm, hogy a képzésen már használhatták a 
telefonos Hanghalló és Asszertívia Applikációt, melyek közül az előbbi is 2020-ban készült el. 

Oktatási tevékenységeink során bővül a tapasztalati és kísérő szakértők bevonása és a közösségi 
szakemberek képzése keretében már megfelelő tiszteletdíj is beépült a képzési program SZGYF-ben 
elindult megújulása során, amely különösen Bulyáki Tünde és Bódy Éva, emellett Mérey Zsolt és Dr. 
Bodrogi Andrea állhatatos munkáját dicséri. Harangozó Judit volt ennek a megújuló képzési programnak az 
egyik lektora. 

Az előző évek NFSZK pályázatai bevált gyakorlatának továbbvitelére is sor került 2020-ban. Egy fő 
tapasztalati és egy fő kísérő szakértő (Gallai István és Mérey Zsolt) foglalkoztatását kezdtük meg a 
közösségi ellátásunk keretében. Mindketten aktívan részt vesznek a közösségi ellátás folyamatában. Más 
tapasztalati szakértők foglalkoztatására a RehabForce szervezettel együttműködésben, fejlesztő 
foglalkoztatás keretében tudtunk forrásokat teremteni. 

Gallai István a TÁRS projekt Kiváltási Alprojektjében tapasztalati, ill. kísérő szakértőként 2020-ban is 
dolgozott, míg Kaszás Jánosné a “Nem adom fel” alapítvány érzékenyítő programjában, a pszichoszociális 
fogyatékossággal élőket képviseli. 

http://kozosen.ebredesek.hu/


  

Folytatódott és továbbfejlődött a BMSZKI-val együttműködésben a hajléktalanságban élő pszichiátriai 
problémákkal küzdők kiemelt ellátása és gondozása, amelynek a pandémia ellenére a szinten tartására 
nagy erőfeszítéseket tettünk. 2020-ban ebben a projektben is sor került sorstárs segítő, tapasztalati 
szakértő foglalkoztatására, Kaszás Jánosné személyében. A BMSZKI Bulyáki Tünde vezetésével, az 
Ébredések Alapítvánnyal együttműködésben dolgozik ebben a projektben. 

Kéri Péter a Gamian-Europe delegáltjaként több külföldi rendezvényre kapott meghívást, amelyek sajnos a 
pandémia miatt részben elmaradtak. Komoly projektekben vett részt, köztük a 'Gamian Europe: 
Schizophrenia Companion Guide II ' megalkotásában, amely a felhasználók, betegek szempontjából fekteti 
le az ellátással kapcsolatos elvárásokat, irányelveket.   

Bővültek a képzéseink a graduális orvos, pszichológus és szociális szakemberek képzésében, mindhárom 
területen és az ápolóképzésben is posztgraduális képzésekben veszünk részt.  A képzések hibrid-, ill. online 
formában is folytatódtak. A hajléktalan ellátásban dolgozók számára is tartottunk képzést 2020-ban, nagy 
sikerrel. Képzéseink nem csak a pszichiátriai, addiktológiai, közösségi pszichiátriai területen, de a 
szervezetfejlesztés terén is megvalósulnak. A képzések vezető munkatársai: Bodrogi Andrea, Harangozó 
Judit, Kristóf Róbert, Bulyáki Tünde (az alapítvány önkéntese). Jelentős számú szociális szakembert 
fogadott gyakorlaton Molnár Katalin szociális munkás kollégánk.  

Működési körülmények és főbb eredmények 2020-ban   

Kuratórium 

A kuratórium stabilan, részben online működött és a felügyelő bizottság vezető tagja, Pintér Aurél is 
számottevő segítséget nyújtott a kuratórium számára. Két kuratóriumi tagunk betegség és más okok miatt 
tartósan távol volt és 2020-ban mindketten sajnos elhunytak.  Megemlékeztünk Schultheisz Krisztina és 
Rigó Mária személyéről és az alapítvány számára végzett önkéntes munkájáról. Szeretettel gondolunk 
Rájuk. Krisztina elsősorban a hozzátartozói szempontokat képviselte a kuratóriumban, Mária az Antistigma 
programunk koordinátora is volt korábban. 

Gazdálkodás 

A gazdálkodás nehézségekkel küzdött, a kiadások az épülettel kapcsolatban is emelkedtek. Tárgyalásokat 
kezdeményeztünk  a Semmelweis Egyetem  gazdasági vezetésével és kancellárjával, miután az Egyetem 
jelezte, hogy a tartozásaink kritikusak. A gazdasági vezetőnk, PrIm Gabriella kidolgozott Harangozó 
közreműködésével egy több alternatívát is tartalmazó javaslatot, amellyel kapcsolatban az Egyetem 
munkatársai időt kértek, a pandémia teendői miatt. Az egyetemi tárgyalásokkal kapcsolatos 
dokumentációt tartalmazza az 1. melléklet. 

HR, munkaügy 

A munkatársi gárda részben megújult. Nyugdíjba ment Vida Ágnes, akit az egész Alapítvány búcsúztatott 
ZOOM-on vagy személyesen. Helyébe Kocsis Anikó lépett, aki nagyon hamar felvette a ’fordulatszámot’, s 
hetekkel belépése után már önállóan ellenőrzött, értékelt, a MÁK ellenőrzés sikerességében tevékeny 
részt vállalt. Sok önkéntes is segíti a munkánkat, főképp pszichológusok. Három pszichiáter dolgozik az 
alapítványnál, a szakmai kompetenciáink a közösségi pszichiátria mellett az addiktológia (Bodrogi Andrea 
doktornő) és az ifjúsági pszichiátria (Nemes Rozália doktornő), a pszichoterápiák és pszichiátriai 
rehabilitáció területeire is. Számos szociális munkás-hallgató tölti gyakorlatát Alapítványunknál.  



  

Sikeresen folytatódott a tapasztalati és kísérő szakértők  bevonása az alapítvány tevékenységébe, a 
módszertan disszeminálásába. Számos önkéntes munkatársunk közül Bulyáki Tünde (szakmapolitika, 
kutatás, csoportvezetés, publikáció), Prokop Susanne (innováció, kutatás), Szabóné Streit Zsófia 
(Antistigma-munkacsoport) és Mátraházi Judit (kommunikáció), majd  Judit szülési szabadsága okán Kéri 
Péter az alapítvány stratégiai munkájában is részt vesznek.  

Kéri Péter nagyon hatékonyan vette kézbe a honlap, valamint a FB szerkesztését. Több újítást is 
bevezetett, a megjelenés is megújult. Péter igen eredményesen vesz részt a nemzetközi kapcsolatok 
építésében is.  

Jáger Eszter szociális munkás 2020. február óta tagja csapatunknak. Mivel önkéntesként már dolgozott 
Alapítványunknál, tudtuk, kit veszünk fel. Nem is okoz(ott) csalódást. Hozzáállása, intelligenciája, 
empátiája igen alkalmassá teszi munkája végzésére. Érdeme, hogy ha nem tud/ért valamit, akkor kérdez 
és tisztáz. Több igen nehéz állapotú klienst is szépen gondoz. 

 

 

Egyetemi együttműködések, képzések (l. még részletesen: 2. sz. melléklet) 

A SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával kiegyensúlyozott, egyre  szorosabb az együttműködés. 
Tovább bővül a klinikával és más egyetemi képzőhelyekkel az oktatási együttműködés. Az egyetemen 
megreformált 5. évesek számára történő orvosképzés során bekerült a Közösségi pszichiátria is az oktatott 
tárgyak közé, előadás és egy gyakorlat formájában, amelyeket megosztva tartunk. Így minden hallgató kap 
erről információt, amely a korábbi években nem volt jellemző. Bodrogi Andrea és Harangozó Judit részt 
vesz a medikusképzésben  tapasztalati és kísérő szakértők bevonásával - és az SE Klinikai Pszichológiai 
Tanszék posztgrad. képzésében. A SE mellett a Pázmány Péter Tudományegyetem pszichológia és 
szociálpedagógia, valamint az ELTE pszichológus- és szociális munkás- képzésében is gyakorlati képzőhely 
vagyunk. A graduális szociális képzésben Molnár Kata munkatársunk a gyakorlatvezető.  

Az Alapítvány Akkreditáltatta magát a Felnőttképzési Akkreditációs Rendszerbe,, valamint megszereztük az 
szervezeti elektronikus pecsét jogát és eljárását. 

Addiktológiai, szociális, szervezetfejlesztési területen akkreditált tréningeket lehet igénybe venni az 
alapítványnál. A SE posztgraduális ápolóképzésében vesz részt Kristóf Róbert képzési vezető 
munkatársunk.  

A közösségi szakemberek 350 órás képzése megújult, ebben az Ébredések Alapítvány a korábbiaknál 
nagyobb szerepet kap. Két ilyen képzést valósítottunk meg EU-s pályázat keretében az SZGYF 
szervezésében. A képzésnek tananyaga a Közösségi pszichiátriai kézikönyv és a Hanghalló módszer is. 
Ebben a képzésben tapasztalati és kísérő szakértők hivatalosan megbízott formában oktatóként 
dolgoznak. 
 
Képzéseinkről részletes beszámoló szerepel a honlapon. 

Az egészségügyi és szociális ellátások  (l. még 3. sz. melléklet) 



  

A szolgáltatásaink egyenletesen működtek.   

A közösségi pszichiátriai alapellátást 2020-ban 148-an vették igénybe. A nyitólétszám: 125 fő volt, 2020-
ban 23 begondozásra és 26 kigondozásra került sor, így a záró létszám 122 fő. A támogatott feladatmutató 
nem változott. 2020-ban 120 volt, a tényleges teljesített feladatmutató pedig 124,48.  

A szociális közösségi ellátás keretében a hajléktalan kliensek száma 16 fő. 2020-ban 5 új kliens 
bevonásával folytattuk a hajléktalan-ellátókkal való sikeres együttműködést. Ebben a munkában 
különösen Jáger Eszter, Molnár Katalin, Dr. Nemes Rozália, Dr. Bodrogi Andrea, Dr. Harangozó Judit és Bese 
Bálint vesz részt, Bulyáki Tündével szoros együttműködésben. A közösségi ellátás és ezen belül a 
hajléktalan betegekkel kapcsolatos részletes adatok szerepelnek a honlapunkon. 

Betegforgalmi adatok: Az addiktológiai gondozóban az összes megjelenés: 513 személy (Kb. 5%-os bővülés 
a pandémia ellenére), a magánellátásban 207 személy jelent meg (utóbbi kis csökkenést jelent).  A 
visszaesések rendszeres pszichoszociális gondozás mellett érdemben nem növekedtek, ugyan, de a 
szenvedélybetegeknél gyakori komorbid zavarok, mint szorongás, depresszió, arányukban emelkedtek. Az 
ellátás milyensége nagyban változott, növekedett a kliensekkel való kapcsolattartás gyakorisága, a 
rendelkezésre álló valamennyi telekommunikációs csatornán (messenger, skype, zoom) keresztül, és 
általánossá vált az állandó elérhetőségünk napszaktól - hétvégétől függetlenül. A 2020-as év nappali 
kórházi betegforgalmi adatai a következők voltak: havi átlagban 37 beteg fordult meg a nappali kórházban, 
 

 Az épület (l. még 4. sz. melléklet) 

 AZ ÁNTSZ határozat feltételeinek eleget téve, beruháztunk egy külön hűtőszekrényre, ahol 
elkülönítve tartjuk az egészségügyi ellátás során felhasznált veszélyes hulladékokat (20 000 ft) 

  A kezelő helységbe felszereltettünk az ÁNTSZ előírásoknak megfelelő csapot (35 000 ft) 
  Megcsináltattuk az életveszélyesen omladozó tetőszerkezetet 81 nm-en. Kicserélték a léceket, 

vízzáró fólia réteget kapott bádoglemezből készült könnyű szerkezetű tetőre cseréltük. 
Kitakarították az ereszcsatornát (2.600.000 ft) Ezt egy összegben nem tudtuk kifizetni, de 
megállapodtunk a kivitelezővel, hogy letörlesztjük, ennek eleget tettünk már október első 
hetében. 

 Még további 100 négyzetméternyi veszélyes tetőrész van, amit jövőre meg kell csináltatnunk. 
Erre még nincs meg az anyagi keretünk.  A fatelepen olcsóbban jutottunk hozzá az elemekhez 
amik  következő szakasz felújításához kellenek majd, ezért előre megvásároltuk a további 
szerkezet javításához szükséges anyagok jelentős részét. 

 Az épület állapota is időről időre romlik. Ázások egy részét meg tudtuk szüntetni. A padláson 
lévő cserép hiányok pótlásával, ablakok rögzítésével, és néhol fóliázással. Az emeleti 
körfolyosó bizonyos részein már beomlott a plafon. Az ázás részleges (hatalmas a tető, és 
nem tudtunk minden veszélyforrást elhárítani) megszüntetése után OSB lapot helyeztünk el a 
körfolyosó plafonjának teljes területén, ezzel kicsit szebbé téve és elkerülve vakolatomlást. Ez 
nem egy állandó megoldás, pár évet kibír, és elkerülhetjük, hogy ránk omoljon a vakolat.  

 A tetőlécek szerelése mellett a ház fűtési rendszere is tönkrement. Három cirkóból egy 
teljesen, javíthatatlanul romlott el, ami az alsó helységeket fűtötte, így a nővér beöltözve , 
hősugárzó mellett igyekszik ellátni a feladatait. 

 A másik két cirkót sikerült a karbantartónak részleges felújítással elindítani, de további 
karbantartást igényel, ami várhatóan három –négyszázezer forint lesz 2021-ben tavasszal.  



  

2020-ban csőtörést hárítottunk el, villanyszerelési munkálatok (szobákban vezetékezés, 
neoncsövek cseréje, kaputelefon és bejárati kapu javítás) és némi üvegezést csináltattunk meg az 
épületen. Az eredmény-kimutatás sorában (523) mindezekre 1.888e forintot költöttünk.  
 A tető karbantartási munkán kívül még villanyszerelési és kapuszerelési munkálatokat csináltattunk 
az épületben. 
 

Önsegítő csoportok        

Hanghalló csoport Mérey Zsolt, Gallai István, Mérey Dániel 

Hozzátartozói csoport Mérey Zsolt 

Asszertív csoport Zelkó Csilla 

Eltökéltek - traumafeldolgozó csoport Streit Zsófia, Bulyáki Tünde 

Filozófiai Kávéház Nemes László 

Barcsay-alkotókör Tóth Katalin, Peisz György, Laki Ádám 

Irodalomkör Kovács Ilona 

Verskör Peisz György 

Csillagászat Csonka Frigyes 

Filmklub Csonka Frigyes 

Bipoláris csoport Gecse Andrea 

 Az irodalmi körök, a Csillagászat és a Filmklub a pandémia alatt nem volt aktív, a többi csoportok 
online, ill. hibrid működéssel dolgozott tovább. 

A csoportokról részletes beszámolókat olvashatunk a honlapunkon és a 5. sz. mellékletben.  

Konferenciák  

A pandémia miatt elmaradtak. Megrendezésre került online a “Dívány a Dunán” konferencia májusban, 
sikeresen. Alapítványunk hagyományosan a szerdai napot szervezi. Így volt ez most is, s az egész napi program 
nagy sikerrel zajlott. Tapasztalati szakértők, Barcsay-körös virtuális kiállítás – Beszélő képek címen – ugyanis az 
alkotók maguk elemezték műveiket, válaszoltak a kérdésekre, valamint bemutattuk a Hanghalló-filmet is. 

 Külkapcsolatok 

 Alapítványunk továbbra is aktív részt vállal az Európa Tanács konzultációs partnere, a Gamian-
Europe vezetőségében.  

o A Gamian-Europe egy lassan mozduló nagy szervezet. Alapítványunk Kristóf Róbert Board tag, 
Communications and Membership Committee elnöke és Kéri Péter Communications and 
Membership Committee tag, kezdeményező és aktív részvételével olyan javaslatokat 



  

terjesztett elő, melyeket Board nagy támogatással fogadott, megvalósításuk egyrészt el is 
kezdődött, mások a tervezés szakaszában vannak. 

o Megvalósult ONLINE konferenciák amin meghívottként részt vett Kéri Péter: 
o  

o EPF: "A Digitális Egészség " 

o MEP ALLIANCE + Gamian: "Year of Mental Health" 

o Meghívás a 2021-es ECMP világkonferenciára "Digital Frontiers", ahol az E-mental 

health témában vesz majd részt Panel Discussion-ban.  

o További  aktivitások, amelyekben Kéri Péter részt vett: 

 Gamian: Quality of Life Video (Video és Promo) (Word Mental Health Day) 

Sorstársi video, mely a minőségi élet lehetőségére hívja fel a figyelmet a kontinensen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kLWJCOr9-Xs&t=237s 

 Gamian Europe: Schizophrenia Companion Guide II (2020-ban befejeződött a nagy rész) - 

Hozzátartozóknak és pácienseknek készült iránymutató kiadvány, mely kliensek, 

hozzátartozók tapasztalatainak felhasználásával ad segítséget. 

 Új kezdeményezés a GAMIAN-nál: A sorstárs segítők nemzetközi összefogása, a jó gyakorlatok 

hozzáférhetővé tétele. Virtuális és valós konferenciák segítőknek Európában. Online 

tagszervezeteknek hozzáférhető adatbázis létrehozása a különböző módszerekről, azok 

eredményeiről. Kidolgozás alatt. 2020-ban indult Kéri Péter ötlete alapján. 

 
2020. áprilisában elindult egy KaranténKafé c. online műhely, mely főleg szakemberek, ill. tapasztalati 

szakértők fóruma. Minden alkalommal igen élénk diskurzus alakul ki, elindulása óta még egyszer sem maradt 

el, igen népszerű. Washingtontól Genfig, Párizstól Bosznia-Hercegovináig terjed azon országok sora, ahonnan 

résztvevők jönnek.   

Professzor Massimo Moscarelli meghívta Alapítványunkat a vezetésével induló nemzetköziszkizofrénia-

kutatásba. Első lépésként egy 130 kérdéses kérdőívet fordítottunk le magyarra (Bese Bálint és Kristóf Róbert, 

lektorálta: Geri Eszter). 

Honlapok, facebook, Antistigma munka  

Az Ébredések Alapítvány Facebook Szervezeti oldala, 2020-ban két irányt tartott szem előtt a bejegyzések 
elkészítésekor: szerettük volna, ha a megjelenő bejegyzések az oldalra feliratkozottak - pszichoszociális 
elakadással élők és családtagjai 90% + 10 társszervezeti munkatársak - számára ÉRTHETŐEK, mindeközben 
SZAKMAILAG RELEVÁNSAK legyenek. 
Maximális bejegyzés-elérésünk ez időszak alatt - egyszeri- nyolcezresre rúgott (általában ez 300 körül 
mozog). Átlagelérésünk 500 db körül mozog már ami nagy növekedés. Kedvelések száma 60%-kal 
nőtt. A vírushelyzetben  Facebook oldalunk is állandó felvilágosítással szolgál. 

Jól működik az alapítvány honlapja és bővült facebook oldala ( amelyben Kéri Péter és Szabóné Streit 
Zsófia  munkája játszott kiemelkedő szerepet. Zsófia folytatta az antistigma munka irányítását is. Idén  is 
kiadtunk Antistigma díjat, amelyek egyre rangosabb elismerésnek számítanak, de személyes átadásra nem 
került sor a járvány miatt. Rendszeres hírleveleket küldött ki Zsófia a tagok számára. Számos rendezvényre 
a COVID miatt nem került sor.  A Rehab Critical Mass aktivistái közreműködésével egy a hanghallókat 
bemutató film („Nem tudom, halljátok-e Ti is?”) készült 2019-ben, amely 2020-ban Hégető Honorka díjat 

https://www.youtube.com/watch?v=kLWJCOr9-Xs&t=237s


  

kapott. Ennek klienseink a szereplők. Több városban és szintéren is voltak nagy sikerű vetítések. A média 
jelentős figyelmet szentelt aktivitásainknak. Kissé visszaszorult a Lelki Egészség Fóruma reformpszichiátriai 
hálózat működése, amelyet Harangozó Judit moderál.  Antistigma munka 

 2019-ben elnyert pályázat keretében 2020 elején megvalósult egy újabb tapasztalati szakértő képzés, 

ami reményeink szerint segíteni fog az antistigma tevékenységünket szélesebb körben terjeszteni; 

 sajnos a pandémia következtében mind a tavaszi, mind az őszi konferencia elmaradt, így az antistigma 

díjat sem tudtunk széles körben kiosztani. Tavasszal még szűk körben Nagy András részére sikerült a 

díjat átadni a kiemelkedő tevékenységért, de az őszi átadás elmaradt; 

 március 17-én Rehab Critical Mass (RCM) online Zoom találkozó keretében érzékenyítettünk; 

 november 2-án és december 4-én medikusok érzékenyítése történt Zoom felületen online; 

 az év során kb. 45 antistigma hírlevél került kiküldésre, hírlevelenként 8-10 témával; 

2019-ben nyert pályázat keretében elkészült az új nyitnikék weboldal, amit folyamatosan 

karbantartunk. 

 

 

http://www.nyitnikek.hu/

