
Kedves Támogatónk! 

Már négy hónapja, hogy nagy sikerrel lezárult az „Adjuk össze” kampányunk. Sok pozitív változás 
történt azóta a Thalassa Házban, amelyekről az alábbi rövid összefoglalóban szeretnénk beszámolni, 
hiszen adományoddal hozzájárultál az akkor megfogalmazott céljaink megvalósításához. 

A tavaly őszi, közösségi adománygyűjtési akciónk célja: hat nálunk terápiára jelentkező, mentális 
problémákkal küzdő fiatal vagy felnőtt egy havi kibővített komplex pszichoterápiás ellátásának 
megvalósítása. 

A szept. 20-tól 40 napig tartó kampányidőszak során 922.000 Ft gyűlt össze, 77 támogató segítségével, 
melyből levonásra kerültek az informatikai háttér szolgáltatási díjai, így a nettó, általunk felhasználható 
összeg 857.460 Ft lett. 

A Thalassa Ház működtetője, a Segély Helyett Esély Alapítvány, állami feladatot ellátó közhasznú civil 
szervezet. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az elmúlt 18 év során, az Alapítványnak változó 
mértékben, de mindig ki kellett egészítenie saját erőforrásaiból az állam által nyújtott 
alapfinanszírozást, mivel ez nem fedezi a kibővített, sokoldalú, közösségi terápiás formában nyújtott 
megközelítést, amelyet Intézetünk szakmailag indokoltnak és hatékonynak tart pácienseink 
gyógyulásának elősegítése érdekében. 

A kampányt megelőző időszak különösen nehéz volt működésünk szempontjából, mivel a pandémia 
miatt nem tudtuk zavartalanul biztosítani minden szolgáltatásunkat, kevesebb pácienst tudtunk 
felvenni a betegeink és a kezelő személyzet védelme érdekében. Ez a nehezített működés pedig 
kihatással volt a gazdálkodásunkra is. 

2021. őszétől ismét igyekeztünk visszaállítani a korábbi ellátási 
szolgáltatásaink teljes spektrumát, újraindulhatott a nonverbális 
terápiák közül a mozgáscsoport, továbbá fokozatosan, egyre nagyobb 
létszámmal működhetett a pszichodráma csoport is.  

  

A felajánlott adományokból sikerült művészetterápiás, rajz- és festő eszközöket 
vásárolnunk, amelyeket fogyóeszközként gyakran kell pótolnunk. 

 

Klinikai stábunkat is sikerült új, szakmailag felkészült munkatársakkal bővítenünk: 
gyermek- és ifjúságpszichiáter orvosszakmai vezető, valamit főnővér kezdte meg 
várva várt munkáját a Thalassa Házban. 

Az újra megmutatkozó ellátási igényt jól szemlélteti a beteglétszámunk statisztikája: 

2021. 09. hó - 26 fő / 10. hó - 36 fő / 11. hó - 42 fő / 12. hó 35 fő / 2022. 01. hó – 42 fő / 02. hó 38 

Hálásak vagyunk a hozzájárulásokért. A támogatásokkal elérhetőbbé vált pácienseink számára a 
várható minél kiegyensúlyozottabb életvitel és a kompetens részvétel a társadalomban! 


