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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az elmúlt egy évben az OncoVR programmal kapcsolatban álló intézmények számát megdupláztuk. 
Jelenleg 6 város 10 intézményében van jelen VR szemüveg a pszichológusok szolgálatában. Az 
intézmények számával az elért gyermekek száma is növekedett. A mögöttünk álló időszakban közel 100 
gyermeket értünk el, ami 200 megtartott VR foglalkozást jelent. A gyermekek nagyjából 4000 percet 
töltöttek az OncoVR kalandjáték játszásával. 2021. szeptemberében OncoVR kalandjátékunk egy új 
verziót kapott, amely optimalizált játék elemekkel támogatja a gyermekeket. Kutatásaink tovább 
folytatódtak, melyek eredményeit 5 szakmai konferencián ismertettünk. Ezek közül rendkívül büszkék 
vagyunk, hogy a 2022-es Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napokon adhattunk elő. Továbbá nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a nemzetközi Virtual Reality and Healthcare Globan Symposiumon 
mutathattuk be munkánkat. A virtuális valóság alapú mindfulness gyakorlatok hatását vizsgáló 
kutatásunk a végéhez ért. A kutatás során 50 fiatal felnőtt próbálhatott ki mindfulness gyakorlatokat a 
virtuális valóságban. Eredményeink alapján a résztvevők szorongása csökken, időérzékelésünk pozitívan 
változott. 2021. őszén a mentális egészség világnap alkalmából Menthal Aid online konferenciát 
szerveztünk. Az élő esemény során a lelki egészség digitális korban betöltött szerepéről beszélgettünk 
szakértőkkel.   
Az elmúlt évben a legszebb pillanatunk a PTE Gyermekgyógyászati Klinikán történt. A pécsi onkológián 
egy pszichológus terápiája részeként használta a szemüveget. A terápia során részt vevő gyerkőcöt 
teljesen lenyűgözte, hogy egy teljesen másik világba repült.  Az érdekelte, hogy bemehet-e a vízbe. 
Örömmel mondta, hogy érzi a homokot a lába alatt. Visszahőkölt, amikor lenézett a lába alá egy másik 
helyen a játékban, ahol látta milyen magasan áll. Ez a kislány erre a 25 percre teljesen ki tudott lépni a 
kórházi környezetből, ami számunkra is fontos eredmény volt, számára pedig egy felbecsülhetetlen 
élmény. Pécsen történt a következő történet is. Egy daganatos gyermek a diagnózis alkotás után a való 
világtól teljesen elfordult. Társaihoz nem kapcsolódott, egészségügyi személyzettel nem volt 
együttműködő, legtöbb idejét a telefonos játékokkal töltötte. Kolléganő a klasszikus eszközökkel próbált 
a gyermekhez fordulni, azonban nem járt sikerrel. Egyik napon bevitte a VR szemüveget, amely miatt a 
gyermek egy fajta “csodanőként” tekintett a pszichológusra. A közös élményt a terápiás kapcsolat 
erősítéséhez használta fel. Pár alkalom után a gyermek már a klasszikus művészetterápiás órákra is 
szívesen bejárt, megjelent a kórházi társalgókban. 
Útnak indítottuk az OncoVR Együtt programot, ahol szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára 
készítünk edukatív VR foglalkozásokat. Program lényege egészséggel kapcsolatos témakörök prevenció 
szemléletű feldolgozása VR élmények segítségével. A csepeli Kompánia Tanodában 2022 tavaszán heti 
rendszerességgel tartjuk foglalkozásainkat. Korában a Zuglói Családok Átmeneti Otthonában és az 
IndaHouse Egyesülettel is hasonló foglalkozásokat tartottunk. Az elmúlt évben programunk nagyjából 60 
célcsoportba tartozó gyermekhez jutott el.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 



közhasznú tevékenység megnevezése: 1. Egészégügyi témában végzendő felvilágosítás és 

egészségmegőrzésre sarkalló tevékenység 

(rendezvények, felvilágosító előadások 

szemléletformáló programok szervezése, média 

megjelenések készítése és támogatása, valamint 

tájékoztató és figyelemfelhívó tájékoztatók 

készítése). 
2. Gyermekek egészségügyi ellátásának segítése, 

rehabilitációt támogató szoftverek és egyéb 

technológiai fejlesztések, foglalkozások 

támogatása, beszerzése révén. A tevékenység 

keretében együttműködés pszichológus és egyéb 

szakértő személyekkel. 

3. Az alapítvány céljainak megfelelő szakirányú 

tudományos és kutatási tevékenység támogatása, 

pályázatok kiírása, nemzetközi konferenciák 

szervezése. Hazai és nemzetközi 

kongresszusokon, képzéseken való részvétel 

támogatása, szakkönyvek vásárlása. Tudományos 

eredmények hazai és nemzetközi konferenciákon 

történő előadásának és publikációk létrejöttének 

támogatása  
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 

1. az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. tv. 141.§ 
(1) és 144.§ (1)-(2)  

2. a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. 
törvény 

3. 1.-6.§ a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: 10-18 éves daganattal diagnosztizált, tartósan kórházi 

ellátásra szoruló gyerekek és az ő velük dolgozó 

pszichológusok. Szociálisan rászoruló gyermekek 

egészségprevenciója. 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 

100 tartósan kórházi ellátásra szoruló gyermek és 

családjuk. 10 pszichológus, aki a gyermekekkel 

foglalkozik 

60 szociálisan rászoruló gyermek egészségprevenciója 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Közel 200 virtuális valóság foglalkozás tartása a 10-18 éves tartósan kórházi kezelést igénylő betegek 

számára.  

10 intézményben dolgozó pszichológussal való együttműködés 

5 tudományos konferencián való részvétel és 2 egyetemi előadás tartása. 

Mentális egészség fontosságát hangsúlyozó Mental Aid online konferencia létrehozása 

60 szociálisan rászoruló gyermek egészségprevenciója a virtuális valóság technológia segítségével 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 



Felhasznált vagyonelem megnevezése 

Pénzeszköz 

Vagyonelem értéke* 

9 158 e Ft 

Felhasználás 

célja 

kutatás 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése 

Adomány 

Előző év* 

4 246 e Ft 

Tárgyév* 

10 616 e Ft 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 

0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 4 246 e Ft 10 616 e Ft 

ebből: 
  

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4 246 e Ft 10 616 e Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 148 e Ft 3 568 e Ft 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 522 e Ft 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 

K. Adózott eredmény 3 096 e Ft 7 049 e Ft 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (főben; a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

* Adatok ezer forintban. 



 


