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Imázsformálás a gyermekhospice-ban
Az állandó válságkommunikáció szükségessége és okai1

A haldoklók ellátásának ideális körülményeit érintő, ma jellemző gondolko-
dásmód már évszázadokkal ezelőtt formálódni kezdett. A menedékhelyek és az 
egyházi rendek által létrehozott intézmények igyekeztek a francia felvilágosodás 
nyomán rohamos fejlődésnek induló – gyakorta csak a gyógyításra fókuszáló, a 
menthetetlen betegeket  gyelmen kívül hagyó – orvostudomány ellensúlyaként 
jelen lenni (Hegedűs 1998). A holisztikus hospice-palliatív szemlélet az 1960-as 
évek Angliájában jelent meg, majd terjedt el Európa-szerte: a gondozási forma cél-
ja a betegek testi, lelki, spirituális és szociális szenvedéseinek enyhítése, valamint 

Rezumat (Imaginea centrelor de îngrijire paliativă pentru copii. Nevoia permanentă de comunicare de 
criză)

Îngrijirea paliativă a devenit o abordare acceptată în Ungaria numai după schimbare de după 1989. Primele centre de 
îngrijirea paliativă pentru copii au fost înfi inţate în 2011, activitatea acestor centre fi ind chiar mai difi cilă decât a celor pentru 
adulţi, Din punctul de vedere al comunicării de marketing și a relaţiilor publice, centrele pentru copii sunt în permanentă situaţie 
de criză, și prin urmare trebuie să urmeze strategia comunicării de criză. Scopul studiului este de a analiza cauzele sociale ale 
acestui fapt – prin exemple concrete ale centrului Casa Tabitha din Ungaria – prezentând metodele de comunicare online ale 
instituţiei amintite.

Cuvinte cheie  centru de îngrijire paliativă pentru copii, managementul crizei, comunicare de criză, comunicare de 
marketing online, probleme sociale

DUNAI TAMÁS, EGYETEMI TANÁRSEGÉD/ASSISTANT PROFESSOR
Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tan-

szék/University of Szeged, Department of Media and Communication
E-mail: duntam@gmail.com

LENGYEL NIKOLETT LILLA, MESTERSZAKOS HALLGATÓ/MA STUDENT
Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tan-

szék/ University of Szeged, Department of Media and Communication
E-mail: lengyelnikolettlilla@gmail.com

Abstract  (The Image of the Children’s Hospice. The Need for a Permanent Crisis Communication) The 
holistic hospice-palliative care of dying persons turned into a generally accepted approach in Hungary only after the 1989 regime change. Specifi c 
children’s hospices were established in 2011. These organizations had to face the fact that their everyday work is even more diffi  cult, than the 
hospices for adults, because of the highly sensitive, often rejected and neglected fi eld they work in. From a marketing communication and public 
relations standpoint we can state that children’s hospices are in a permanent crisis situation and as a part of it, they need to follow a well-designed 
crisis communication strategy on a daily basis. In this paper we discuss the main social reasons of this situation – illustrated by the example of the 
only functioning children’s hospice institution in Hungary, the Tabitha House –, namely the taboo of death, the misconceptions around the term 
hospice, the general mistrust toward social organizations and the low level of social participation. Our aim is to briefl y analyse these phenomena 
and to present some online communication methods by the example of the Tabitha House which can facilitate the process of the strategic planning 
and decision-making of the children’s hospices and the organizations working with a socially sensitive issue.

 Keywords  children’s hospice; crisis communication; crisis management; hospice; online marketing communication; social problem; 
social organization



ME.dok • 2020/3

68

a hozzátartozók segítése, a közösen eltöltött minőségi idő biztosítása, egy ideális 
környezet megteremtése. A hospice-mozgalom hatása Magyarországon a rend-
szerváltás éveiben mutatkozott meg először: 1991-ben nyitotta meg kapuit az első, 
a holisztikus szemlélet meghonosítását előirányzó szervezet, a Magyar Hospice 
Alapítvány, majd az intézmények növekvő száma miatt 1995-ben megalakult az 
azokat összefogó ernyőszervezet, a (mai nevén) Magyar Hospice-Palliatív Egye-
sület (Benyó et alii 2017; Hegedűs 1998; Szépe 2009). Az első önálló, fő pro  ljuk-
ként gyermekekkel foglalkozó szervezetek 2011-ben jöttek létre Törökbálinton 
és Pécsett. A kezdetben együttesen, a Szemem Fénye Alapítvány keretein belül 
működő Tábitha Ház és Dóri Ház egy évvel később különvált (Benyó 2014, 30), 
az alapítvány kuratóriumi elnöke ellen pedig hűtlen kezelés miatt 2019-ben vádat 
emeltek (Barkaszi 2019). Az ügy nagy médiavisszhangot kapott, és a civil szer-
vezetek névjegyzékében azt olvashatjuk, az alapítvány felszámolás alatt áll (Ma-
gyarország Bíróságai é.n.), az általa működtetett Dóri Ház bezárt. A törökbálinti 
Tábitha Ház tehát az egyedüli önálló intézmény2, amelyik ma Magyarországon 
kifejezetten gyermekhospice-ellátással foglalkozik („Hospice-ok” é.n.).

Az interdiszciplináris csapatot foglalkoztató szervezetben négy ellátási for-
mát vehetnek igénybe a családok. A (1) mentesítő ellátás során a gyermeket bent-
lakásos formában ápolják a dolgozók, a szülők átmeneti segítése céljával, míg a 
(2) nappali ellátás ugyanezt jelenti, de napi minimum 6, maximum 12 órában. 
A (3) tranzitellátásban a szülők segítséget kérhetnek a speciális ápolást igénylő 
gyermek megfelelő gondozásának elsajátításához, az (4) életvégi ellátás idején pe-
dig egy különálló, otthonosan kialakított helyiséget vehet igénybe a terminális 
állapotban3 lévő beteg és családja, ahol a legfőbb cél az utolsó időszak nyugodt, 
fájdalmaktól mentes eltöltése („Szolgáltatásaink” é.n.). A Tábitha Ház gyakran 
szervez társadalmi szemléletformálást előirányzó rendezvényeket, részt vesz kü-
lönféle, a szervezet ismertségét növelő eseményeken, valamint nemzetközi kam-
pányokhoz is csatlakozik, amelyek a gyermekhospice fontosságára hívják fel a 
 gyelmet. Bár a különböző sajtóorgánumokban is jelennek meg a házról anyagok, 

tanulmányunk azokat a kommunikációs üzeneteket igyekszik körbejárni, ame-
lyek közvetlenül a szervezettől, szűrők nélkül jutnak el a társadalom tagjaihoz. 
Miért is érdemes ezzel foglalkoznunk?

A gyermekhospice különösen érzékeny terület. Az előzetes kutatás során 
három olyan, a társadalomban gyökerező jelenséget – a haláltabu (kiváltképp 
a gyermekhalálé), a társadalmi érdektelenség, illetve az alacsony részvételi haj-
landóság – véltünk felfedezni, amelyek alapján a kiindulási pontunk az, hogy 
a gyermekhospice-szervezetek mindennapjait állandó krízishelyzetként kezel-
hetjük.4 E felvetés abból következik, hogy a vállalati válság jellemzői (mint a bi-
zonytalanság és a szervezeti cél elérését akadályozó krízistényezők megléte – a 
rendkívüliséget kivéve) felismerhetőek a gyermekhospice-szervezetek esetében 
is (Sellnow–Seeger 2013, 7). Ezenfelül a válságból következő jelenségek is tetten 
érhetőek, azonban itt érdekes módon ezek egyben okai is a krízisnek: nevezetesen 
a napi működés szakadozása, a rosszul kivitelezett vagy épp a befogadó részéről 
hibásan dekódolt kommunikáció, az anyagi gondok és az abból adódó létbizony-
talanság, továbbá a szervezet megítélését ért negatív hatások (Pintér 2018, 28). A 
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legkomolyabb társadalmi problémák megoldásán fáradozó szervezetek vannak 
tehát gyakran a legnehezebb kommunikációs helyzetben, ami hatékony műkö-
désüket akadályozza. Jelen tanulmányban a gyermekhospice esetében fennálló 
krízistényezőket mutatjuk be, valamint a Tábitha Ház példáján keresztül azokat 
az online alkalmazható kommunikációs technikákat tekintjük át, amelyek az 
akadályok ledöntését segíthetik. Az elemzés a szervezet legfőbb online kommu-
nikációs felületeit – weboldalát, Facebook-oldalát és YouTube-csatornáját – érin-
ti, részben csatlakozva ezáltal az elmúlt években elterjedt közösségi média általi 
válságkezelés (social mediated crisis management – SMCM) kutatási területé-
hez (Cheng 2018)5. A tanulmány téziseit egy nem reprezentatív, mindazonáltal 
témájában széles körű kérdőíves kutatás eredményei is segítik, 2020 áprilisából. 
A válaszadókat a kérdőív elején aszerint szegmentáltuk, hogy bevallásuk szerint 
milyen szinten ismerik a gyermekhospice fogalmát: pontosan tisztában vannak 
jelentésével, hallottak róla, de jelentésében nem biztosak, vagy még nem hallottak 
a területről. A három csoport egyforma arányban volt jelen a kitöltők között. A 
kérdéssor a terület iránti attitűd és az aktivitási hajlandóság felmérését szolgál-
ta.6 A tanulmány célja a hospice-ról és főként a gyermekhospice-ról szóló magyar 
nyelvű szakirodalom bővítése. A kutatás példát kíván mutatni a hasonlóan nehéz 
témával foglalkozó szervezetek számára azt illetően, hogy melyek azok a poten-
ciális kommunikációs módozatok, amelyek megkönnyíthetik a mindennapi vál-
ságkommunikáció stratégiai és taktikai megtervezését, és hosszú távon hatéko-
nyabbá tehetik a működést.

A haláltabu, a terület ismeretlensége és a fennálló tévhitek
A beteg gyermekek hospice-palliatív ellátásának kiterjesztését és elfogadott-

ságát elsősorban a társadalmunkban mélyen gyökerező attitűd, a halál és a hal-
doklás témáinak tagadása gátolja. A tanatológia mint tudományterület 20. szá-
zadi kialakulásától kezdődően számtalan szakirodalom foglalkozik a témával, s 
a szerzők jelentős része a halálról mint tabutémáról beszél, leginkább nyelvészeti 
szempontból elemezve azt (lásd: Cselovszkyné Tarr 1999; Rajkó 2016; Szépe 2009; 
Zsák–Geiszbühl-Szimon 2018). A tabu meghatároz egyrészt olyan cselekedeteket, 
amelyeket az egyén nem tehet meg, másrészt „antitémákat”, vagyis amikről nem 
beszélhet, harmadrészt pedig irányelveket, hogy egy bizonyos taburól hogyan és 
milyen nyelvi eszközök révén kommunikálhat (Rajkó 2016, 12). A halál modern 
társadalmunkban az antitémák közé sorolható, de a másik két területhez is kap-
csolódik.7 A tabuizáció speciális reprezentációja látható a Tábitha Ház YouTube-
csatornáján található videóban, amely a szervezetben résztvevők gondolatain 
keresztül igyekszik a gyermekhospice-t jobban megismertetni a nézőkkel. Az 
O   Record nevezetű dokumentum  lm-sorozat nevéhez hűen („o   the record” 
– angol kifejezés) olyan témákat dolgoz fel, amelyek a társadalomban tabunak 
számítanak. A riportban Benyó Gábor orvosigazgató a gyermekhospice negatív 
társadalmi megítéléséről beszél, valamint megismerhetjük két szülő történetét 
(köréjük épül fel a riport). Mellettük megszólal az ápolási igazgató, Hegedűs Ju-
dit, egy szakápoló, valamint egy önkéntes is (O   Record 2019). A riport a téma 
ambivalens megközelítését eredményezi: a dokumentum  lmben való jelenlé-



ME.dok • 2020/3

70

te alátámasztja a gyermekhospice tabujellegét, miközben a narratíva a tabuval 
szembeszállva a tevékenység pozitív oldalát hangsúlyozza.

A szolgáltatás elutasítottságát erősítheti az is, hogy a társadalom jelentős 
része tévhitekkel rendelkezik a gyermekhospice-t illetően. A Medián 2018-ban 
végzett felmérést a Magyar Hospice Alapítvány ismertségének mértékéről és 
megítéléséről. A hospice szó jelentését a megkérdezettek 42%-a ismerte („végső 
stádiumú betegek segítése, ellátása, ápolása”), amely a teljes lakosságra vonatkoz-
tatva 44%-ot jelent. A fennmaradó 56% téves képzeteket társított a hospice fogal-
mához (Medián 2018). Hasonló eredményt kapott 2014-ben Szépe Orsolya is, aki 
kifejezetten az egyetemi és főiskolai hallgatók ismereteit kutatta8 (Szépe 2014). 
Az általunk végzett primer kérdőíves vizsgálatban a válaszadók jelentős része a 
gyermekhospice-szolgáltatások fő célcsoportjának a terminális állapotban lévő 
gyermekeket tekintette, annak ellenére, hogy az ellátás valójában más, krónikus 
betegségben szenvedő gyermekek számára is nyitott. A beteg gyermekek holisz-
tikus ellátását, vagyis a testi, lelki, spirituális és szociális szenvedés egyidejű  -
gyelembevételét a válaszadók szintén alacsony arányban említették, s az „ápolás”, 
„ellátás”, „támogatás” és „segítés” szavak alatt feltételezhetően főként a szomati-
kus tünetek kezelését értették, vagy pedig nem voltak biztosak az ellátás körül-
ményeiben, így általános megfogalmazásokat használtak. Az, hogy a tevékenység 
milyen céllal történik, a legtöbb kitöltő számára ismert volt. Mindazonáltal, a ki-
fejezést ismerők csoportjában sokkal változatosabb válaszokkal találkozhatunk: 
megjelennek egyebek mellett az „otthonosság megteremtése”, a „méltóságteljes 
élet és halál biztosítása”, valamint a „humánus életkörülmények létrehozása” ki-
fejezések mint az ellátást végzők motivációi. A fogalmat nem pontosan ismerők 
ezzel szemben sokkal több esetben használták az általános „segítés”, „megsegítés” 
fogalmakat, amelyek kifejezett célokat nem tükröznek. A társadalom (a szerve-
zetet érintő) percepcióinak folyamatos nyomon követését hangsúlyozza Timothy 
Coombs szituációs kríziskommunikációs elmélete (SCCT) is, amely különbö-
ző típusú válsághelyzetekre kíván egységes koncepcióként megoldást kínálni. 
Coombs szerint a szervezetnek a standard iránymutatások alkalmazása helyett fel 
kell mérnie az adott célcsoportnak (esetünkben a magyar társadalom) a válság-
gal (itt magával a gyermekhospice-szal) kapcsolatos észleléseit, attitűdjeit, s azok 
mentén felépíteni a kríziskommunikációs stratégiát (Pintér 2016, 41). A tévhitek 
mint krízistényezők enyhítése érdekében – a primer kutatás (nem reprezentatív, 
de iránymutató) eredményei és a terület alacsony ismertsége alapján – elsődlege-
sen azt kell kommunikálniuk a szervezeteknek, hogy kik is tartoznak valójában 
a gyermekhospice-ellátás körébe, majd a mit és hogyan kérdéseket megválaszol-
va, a holisztikus szemlélet hangsúlyozása szükséges. A célt illetően a konkrét 
megfogalmazások elkerülése arra világít rá, hogy annak kommunikálása, hogy 
a gyermekhospice-intézmények miért teszik mindazt, amit tesznek, kifejezetten 
fontos. A társadalmi probléma megoldását, így a beteg és haldokló gyermekek 
életminőségének a hospice általi javítását ugyanis a szervezet tevékenységének 
pontatlan kommunikálása is akadályozhatja (Piskóti 2012, 69).

A célcsoport meg  gyelése és az eredmények mentén történő kommunikáció 
érhető tetten a Tábitha Ház weboldalán található „Hírek” szekció egyik bejegy-
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zésében, ahol összegyűjtötték azon tévhiteket, amelyek a társadalom tagjaiban 
erősen jelen vannak, s amelyek a fentebb megfogalmazott („kinek, mit, hogyan 
és miért”) kérdéseket érintik. A cikkben szó esik egyebek mellett arról, hogy so-
kan úgy gondolják, az ellátás csak a daganatos betegek számára érhető el, hogy a 
gyermekhospice a felnőttellátáshoz teljesen hasonló, vagy hogy a palliatív terápia 
(értve ezalatt főként a fájdalomcsillapítást) csak az élet végén alkalmazható. A 
szerző magyarázó jelleggel válaszol ezekre: az ellátásra jogosultak körét illető-
en egy nemzetközi ajánlás linkjét csatolja, a tevékenység célját és körülményeit 
hangsúlyozza, ezenfelül pedig pszichológusszemmel válaszol azon tévhitekre, 
amelyek a gyermekek halálfelfogását tárgyalják. Kiemeli emellett, hogy az ellátás 
igénybevétele nem egyenlő a feladással, s hogy a gyermekhospice – az elképzelé-
sek ellenére – nem egy lehangoló tevékenység („Tények és tévhitek” 2019).

Jó példa a racionális és hiteles információátadásra a szervezet honlapjának 
alsó részén található „Hasznos linkek” menüpont. Itt külső, a ház számára eta-
lonnak számító magyarországi és külföldi szervezetek honlapjait hivatkozzák, s 
az egyik link kifejezetten a diskurzus fogalmainak tisztázását szolgálja. A Tábitha 
Könyvtár kölcsönzőoldalán ugyanis egy „Online könyvtárat” találunk, ahonnan 
a hospice-t és a gyermekhospice-t is tematizáló, online elérhető tudományos adat-
bázisok weblapjaira léphetünk át, például egy kanadai orvostudományi weboldal-
ra vagy a MATARKA, a Kharón  anatológiai Szemle, a Magyar Orvosi Bibliográ-
 a honlapjaira („Tábitha Könyvtár” é.n.). A területtel kapcsolatos szakirodalmak 

felsorolása, megjelentetése szokatlan gyakorlat egy adott területen tevékenykedő 
intézmény weboldalán. A szervezet felismerte, hogy erre szükség van, hiszen so-
kan egyáltalán nem vagy nem pontosan ismerik a gyermekhospice-t, s a téma 
ismeretlensége mint krízistényező ellenében a hivatalos adatokra hivatkozást 
alkalmazzák érvelési eszközként (az eredeti fogalom a „szakértőre hivatkozás” 
– Illés 2015, 18). Emellett a Tábitha Háznak mint a magyar gyermekhospice ki-
emelkedő képviselőjének a diskurzus formálásában történő részvételi szándékát 
is hangsúlyozza, amely kezdeményező szerep kimondottan fontos egy (állandó) 
válsághelyzet megfelelő kezelésében (Fenyvesi 2005, 27).

A kérdőívet kitöltők szerint a felületeken közzétett tartalmakból ki kell de-
rülnie, hogy mivel is foglalkozik pontosan a gyermekhospice. Erre irányuló szán-
dékot láthatunk a Tábitha Ház weboldalát megnyitva, egy beágyazott, 2018-as 
YouTube-videóban. A több, mint 13 perces felvételen Hegedűs Judit, az ápolá-
si igazgató ismerteti a ház egyes részlegeit, köztük az életvégi ellátásra szorulók 
számára kialakított apartmant. Szó esik az ellátási formákról, s vágóképeken 
megjelennek az éppen dolgozó munkavállalók, valamint a beteg gyermekek is, 
ezzel téve személyesebbé a bemutatást. A riportalany sokszor említi, hogy a házat  
családias környezet jellemzi, hogy mindent megtesznek a barátságos közeg kiala-
kítása érdekében, s hogy igyekeznek a családok és a gyermekek minden igényét 
kielégíteni. A videó keretes szerkezetű: a házra való közelítéssel indul, majd az 
attól való eltávolodással zárul. A felépítés miatt a néző úgy érezheti, mintha láto-
gatóként ő maga nézhetett volna körül a házban. A közvetlenség, a néző közvetett 
bevonása a mindennapi munkába hatékony kommunikációs módszernek tekint-
hető az imázsformálás tekintetében (Tábitha Gyermekhospice Ház 2018).
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A jól megtervezett és pontos információközlés jelentőségét hangsúlyozza a 
primer kutatás azon eredménye is, amely szerint a fogalmat ismerő kitöltők kö-
rülbelül fele csak a témával való véletlenszerű találkozások alkalmával gyűjtötte 
be a területet érintő ismereteit. (A kifejezést nem pontosan ismerők harmada pe-
dig úgy találkozott a kifejezéssel, hogy azt az adott tartalomban nem részletezték 
megfelelően.) A válságkommunikáció retorikai szintű megtervezése kihívást je-
lent, amelyhez a gyermekhospice-ban a területből adódó olyan speciális jellegze-
tességek is hozzáadódnak, mint a tabunak számító szavak elkerülhetetlensége: a 
halál és a gyermekhalál, a gyermekbetegség vagy a haldoklás (s önmagában maga 
a hospice is). A szervezet különböző tartalmaiban látható, hogy az ilyen jellegű 
kifejezéseket gyakorta eufemizálják, például a beteg gyermekek helyett a „Tábitha 
gyermekek”, az életvégi ápolást igénybe vevő családok helyett a „családok, akik 
a legnehezebb harcot vívják” kifejezéseket használják, ám ennek célja minden 
bizonnyal a közösségi érzet és az empátia erősítése, az érzékenyítés. Mindazon-
által ismeretterjesztő tartalmaikban – mint például a tárgyalt bemutatkozó vi-
deóban – jellemzően megjelennek a negatív konnotációval bíró szavak is, azaz 
a racionális információközlés eszközét is alkalmazzák, ami hatékonyabbá teszi 
az üzenetek egyértelmű értelmezhetőségét. E kommunikációs keretezéssel, amely 
a felvételben elhangzó tipikus kifejezésekben, szóhasználatban, valamint a tar-
talom képi reprezentációjában fogható meg, a riportalany (és a videó készítője) 
– mintegy szócsőként – képes a befogadókban kialakuló gondolatokat és véle-
ményeket a terület és a szervezet számára előnyösen befolyásolni (Pintér 2016; 
Tamás 2001). Az itt prezentált kommunikációs cél minden bizonnyal az, hogy a 
gyermekhospice-t a ház bemutatásán keresztül egy olyan pozitív hangulatú tevé-
kenységként pozicionálják, amelynek művelése a tévhitekkel ellentétben nem a 
halált, hanem az életet szolgálja, s próbálja szebbé tenni (Tábitha Gyermekhospice 
Ház 2018).

A gyermekhospice iránti társadalmi attitűd változása tehát alapvetően a 
téma tabujellegének enyhítésével és a terület ismeretségének növelésével kezdőd-
het el, amelyben a Tábitha Ház mint egyedüli magyarországi gyermekhospice-
létesítmény jelentős szerepet vállal (és szükséges is vállalnia). A haláltabu ellené-
ben a ház példája alapján a tabujelleg explicit kommunikációja jelenthet segítséget, 
de a terület elutasítottsága a téma kellemetlen volta mellett – mint ahogyan az 
a kérdőív eredményeiből látható – annak pontatlan ismeretéből is fakadhat. A 
szervezet ez ellen konzisztens, az emocionális és racionális üzenetek egyensúlyát 
megteremtő kommunikációval tehet, a területet érintő tudás és a témát övező 
empátia mértékének egyidejű növelése érdekében. Hatékonynak mutatkozik e 
krízistényező enyhítésében a hivatalos állásfoglalásokra, tudományos vizsgála-
tokra való hivatkozás (objektív oldal), valamint a tartalomfogyasztók közvetlen 
hangnemben való megszólítása is (szubjektív oldal).

A szervezeti formából adódó krízistényezők: társadalmi érdektelenség és 
bizalmatlanság

Annak ellenére, hogy a szolgáltatások többsége magántulajdonban van, a 
hospice-palliatív ellátást végzők kommunikációs lehetőségeit befolyásolják olyan 



73

FÓKUSZ: MÉDIA ÉS EGÉSZSÉG

speciális tényezők is, amelyek a nonpro  t szervezeti struktúrából, valamint a te-
vékenység közszolgálati jellegéből adódnak: alacsony a terület iránti társadalmi 
érdeklődés. Emellett, a szervezeti oldalon meg  gyelhető a tendencia, hogy a kör-
nyezet viszonylagos stabilitása miatt nem érzik szükségét az állandó és rugalmas 
kifelé irányuló kommunikációnak, amely a versenyszférában nélkülözhetetlen. A 
társadalmi probléma enyhítését szolgálná a közszolgálatot végző szervezeteknek 
az új – leginkább online – platformokhoz való alkalmazkodása, valamint a stra-
tégiai tervezés fontosságának felismerése. A konzisztens online kommunikáció 
az alacsony médiaérdeklődés miatt is alkalmazandó, hiszen az internet demok-
ratikussága lehetővé teszi, hogy az adott szervezet a médiumokat megkerülve, 
üzeneteit érdekes és személyre szabott tartalmakként közvetíthesse célcsoportja 
felé9 (Antal 2018, 73). A szolgáltatásjellegből adódó megfoghatatlanság – vagyis 
hogy a szolgáltatás a  zikai termékektől eltérően előzetesen nem ellenőrizhető – 
alapvetően bizalmatlanságot okoz az igénybe vevők részéről (Bányai 1995, 51), s 
ezzel a gyermekhospice-szal foglalkozó szervezeteknek a téma iránti társadalmi 
érzékenység miatt fokozottan számolniuk kell. 

Habár minden kommunikációs üzenet – ideális esetben – egyben a téma 
jelentőségét is érzékelteti, az ügy fontosságára való explicit  gyelemfelhívás 
imázsformáló hatása elvitathatatlan. Ebből mégis kevesebbet találunk. A szerve-
zet honlapján, a „Rólunk” menüpont alatt olvashatjuk például Galambos László, a 
ház alapítójának írását, amely egyszerre szól az érintett családokhoz, s a társada-
lom más tagjaihoz. Személyes hangvételben írja le gondolatait az értékes életről, 
a gyermekhalál feldolgozhatatlanságáról, a véges időről s mindezekhez kapcsoló-
dóan a gyermekhospice hasznosságáról, a szolgáltatás nagymértékű hozzájárulá-
sáról a minőségi élethez. Az alapító kiemeli, hogy korábban ő is független volt a 
területtől, ami segíthet a potenciális támogatók  gyelmének felkeltésében („Ró-
lunk” é.n.). A szervezet 2017-ben csatlakozott a gyermek-palliatívellátás nemzet-
közi hálózata (ICPCN) által meghirdetett #HatsOn4CPC nevezetű kampányhoz, 
amelynek célja, hogy rávilágítson annak a körülbelül 21 millió gyermeknek a 
helyzetére, akik világszerte valamilyen gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, 
s akiknek mindössze egy százaléka részesül ellátásban. A program egésze az on-
line felhasználókra épült: a csatlakozóktól azt kérték, hogy október 13-án vegye-
nek fel egy kalapot, készítsenek magukról egy képet, s töltsék fel azt valamely 
közösségimédia-oldalra, megjelölve a „hatson4cpc” hashtag-et („Fel a kalappal 
a Gyermekhospice-ért!/Hats on for Children's Palliative Care” é.n.). Az ügy fon-
tosságának explicit és – a téma szellemiségéhez illő – racionális kommunikációja 
a szervezet imázsát érintő krízistényező tekintetében hatékonynak mutatkozik 
(Fenyvesi 2005, 24), s a társadalom tagjainak aktív bevonására is alkalmat nyújt. 

A társadalmi vállalkozások sikerességében a belső törekvések mellett a külső 
tényezők is – úgymint a társadalmi hozzáállás – azonos mértékű szerepet játsza-
nak, ennek ellenére e szervezetek a köztudatban alacsony mértékben vannak je-
len (Bereczk et alii 2018, 76), amely fokozott bizalmatlanságot szülhet az egyének 
részéről a terület iránt is. Ezt enyhítheti, ha a társadalom tagjai egy adott tevé-
kenységhez egy szervezetet is társítani tudnak, ami a téma mélyebb tudatosulását 
eredményezi. Az adott intézmény – jelen esetben a Tábitha Ház – jelenlétének 
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online alapját a jól kidolgozott honlap jelenti. A leghatékonyabb bemutatást a 
„Hírek” menüpontban olvasható azon bejegyzések segítik, amelyek az intézmény 
mindennapjairól szólnak: így például egy újonnan beszerzett fejlesztőjátékról, a 
ház működéséről vagy a dolgozók érzelmeiről, gondolatairól, amelyek személyes 
hangvételük által képesek a téma iránti erősebb empátia felkeltésére („Hírek” 
é.n.). Az internet ezenfelül lehetőséget teremt az o   ine kommunikációs mód-
szerek online reprezentációjára is, mint például az évente megrendezett sportnap 
Facebook-eseményben való promotálására, amely elérési számát tekintve alkal-
mas lehet a szervezet ismertségét növelő üzenetek közvetítésére („Sport és Egész-
ségnap 2020. január 12. 10-15 óráig” é.n.). Erre jól láthatóan szükség is van: az 
emberek a gyermekbetegség és -halál el nem fogadásából adódó erős ellenállását 
az is mutathatja, hogy gyakran még a Törökbálinton lakók sincsenek tisztában a 
szervezet létezésével (ÉrdTV 2020).

A személyes történeteken keresztüli, a mindennapokba való bepillantásra ad 
lehetőséget a Facebook-oldalukon megjelenő, a Tábitha Ház hétköznapjai című 
posztsorozat. A bejegyzésekben egy-egy dolgozó élményeit, valamint szakmai 
ismereteit olvashatjuk, de a szövegező leírja az illető személyes jellemzőit is, úgy-
mint hobbiját, a szervezet számára fontos készségeit és személyiségjegyeit, majd a 
posztot egy személyre szóló köszönetnyilvánítással zárja le („Bejegyzések” é.n.). 
Ez az alapjában véve belső PR-technika, amellett, hogy kielégíti a munkaválla-
ló visszacsatolás iránti igényét, illetve az egyenrangúságot, a partneri viszonyt 
hangsúlyozza (Kukoda 1996, 56–57), nyilvános (és nem a szervezeten belüli) 
megjelenítésével az olvasóban is pozitív képet alakíthat ki a szervezeti struktúrá-
ról, a viszonyok dinamikájáról.

A szervezet megjelenéseinek számát növelhetné egy Instagram-oldal lét-
rehozása, amely fő felhasználói csoportját tekintve arra is alkalmas lehet, hogy 
a  atalok nagyobb eséllyel találkozhassanak a szervezettel. A Magyar Hospice 
Alapítvány Instagram-oldala e tekintetben jó példaként szolgál. A dolgozat írása-
kor 740 követővel rendelkező oldal leírásában a szervezet szlogenjét olvashatjuk, 
weboldalukra irányítanak át, s pontos címük látható. Az alapítvány sűrűn hasz-
nálja a platform „Történeted” funkcióját, s kiemelt történetek is megtalálhatóak. 
A posztok tartalma és hangulata változó: egyebek mellett megemlékezésekről, a 
dolgozókról és az örömteli pillanatokról osztanak meg fotókat. A szerkesztő bát-
ran nyúl a hashtag-ekhez is: ezek leginkább a tartalom egy helyen való összegyűj-
tését szolgálják, mint például a „mindenpercértékes”, „magyarhospicealapítvány” 
vagy a „budapesthospiceház” címkék (Magyar Hospice Alapítvány é.n.). A Ma-
gyar Hospice Alapítvány hashtag-re kattintva azt láthatjuk, hogy a címkét mások 
is gyakorta használják, főként a jótékonysági rendezvényeken részt vevő civilek. 
Az alapítvány  ókját is többször megjelölik: akár olyan, az egyes rendezvények-
ben társszervező vagy eseményeken részt vevő szervezetek és személyek is, akik 
követőtáboruk mérete alapján mikro-in  uencernek (lásd: Guld 2019) tekinthe-
tők. A megosztó követőinek ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a platformon be-
lül, közvetlenül tájékozódhassanak a szervezet tevékenységéről. A Tábitha Ház 
in  uencermarketing tevékenységét, amelyben  atal, az Instagramot már-már fő 
platformként használó híres személyek is több esetben feltűnnek, a képmegosztó 
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felületen való jelenlét és kereshetőség hatékonyan támogathatná. (Az Instagram 
alkalmazhatóságát támasztja alá az is, hogy a korábban említett #HatsOn4CPC-
kampányban résztvevők, vagyis a terület iránt érdeklődők, a feltöltött fotók alap-
ján itt is jelen vannak.) 

A beteg gyermekek hospice-palliatív ellátásának kiterjesztését gátló tár-
sadalmi érdektelenség ellenében az intenzív kommunikáción túl a tevékenység 
fontosságára való  gyelemfelhívás lehet célravezető: az ügy melletti explicit fel-
szólalások a társadalom tagjait akár aktivitásra is sarkallhatják. A szervezet is-
meretlenségéből és a bizalom hiányából adódó krízistényezők a mindennapokba 
bepillantást engedő beszámolók, a személyes történetek megosztása, valamint az 
integrált marketingkommunikáció – azaz az o   ine és az online üzenetek össze-
hangolása, például az eseménymenedzsment területén – által enyhíthetők. Mivel 
a média fősodrában ritkán szerepel a ház, így a saját tartalmak felértékelődnek, 
bár hatékonyságuk láthatóan kisebb, mint a külső anyagoké. A már tárgyalt O   
Record című sorozat a Tábitha Házról szóló epizódja a szervezet saját csatornáján 
a többi videó átlagos 280 nézőjéhez képest eddig körülbelül 6600 megtekintést 
kapott (O   Record 2019), amely jól jelzi, hogy a saját anyagok mellett kiváltképp 
hatékonyak lehetnek a riportok és interjúk, valamint a kifejezetten dokumentum-
 lm-típusú tartalmak. 

A társadalmi részvétel alacsony mértéke
Az eddig bemutatott öt krízistényező (a haláltabu, a terület általában ala-

csony ismertsége, a fennálló tévhitek, a társadalmi érdektelenség és a terület irán-
ti bizalmatlanság) egy további nehézséget okoz a szervezetek számára: csekély az 
aktív részvételi hajlandóság a gyermekhospice-ban, azaz alacsony az adományo-
zók és az önkéntesek száma, ami alapjában veszélyezteti a mindennapi működést. 
E krízistényező a már tárgyalt problémák kezelésével enyhíthető, ám ezenfelül 
explicit üzenetek megfogalmazása is szükséges. A válságkezelés során elérni 
kívánt célcsoport külön megszólítását hangsúlyozza Pintér (2018, 74) is, aki azt 
mondja, a válságkommunikációs stratégia taktikai szintű szegmentálására van 
szükség, a válsághelyzet (esetünkben a gyermekhospice) heterogén percepciója 
miatt. A társadalmi részvétel szempontjából ez azt jelenti, hogy feltehetően más 
megítélés övezi a gyermekhospice-t azok részéről, akik csak kíváncsiságuk mi-
att érdeklődnek a terület iránt, és megint más azok szemszögéből, akik az aktív 
részvétel már meglévő szándékával informálódnak az adott szervezetről. Bár a 
Tábitha Ház munkáját a Baptista Szeretetszolgálat működtetőként alapszinten 
biztosítani tudja, az ezen felüli költségeket különböző adományok révén  nan-
szírozzák („Adományozás” é.n.). A mecénások, szponzorok és vállalati támoga-
tók minden bizonnyal nagy szerepet vállalnak e tevékenységben, jelen fejezetben 
mégis a lakosság részéről érkező támogatásokkal foglalkozunk.

A ház YouTube-felületén az aktivitásra ösztönző  gyelemfelhívásokat talál-
hatunk: három személyes történetet ismerhetünk meg a szervezet támogatóival 
készült rövid, átlagosan 70 másodperces interjúk révén, amelyek szórakoztató, 
kötetlen hangvételükkel promotálják az adományozás lehetőségét. A videók vé-
gén megjelenik a „Támogasd Te is a Tábitha házat!” felszólítás, a szervezet logója, 
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valamint honlapjának címe, s a leírásban a ház elérhetőségeit olvashatjuk, bank-
számlaszámukat is beleértve. A tartalmak célja feltehetően annak hangsúlyozása, 
hogy a támogatás sokféle formában megvalósítható, akár olyan kreatív megoldá-
sokkal is, mint az egyik támogató által elmesélt születésnapi aukció, amelyen a 
baráti társasága vett részt a maguk által készített műalkotásokkal („Tálos Dániel 
– a Tábitha Ház támogatója mesél” 2019; „Dr. Faluvégi András – a Tábitha Ház 
támogatója mesél” 2019; „Csörögi Zoltánné Tücsi – a Tábitha ház támogatója me-
sél” 2019). Az adományozás lehetőségének folyamatos kommunikálása szükséges 
tehát a szervezet részéről, az erre a célra kialakított üzenetek tartalmának tuda-
tos,  gyelemfelkeltő és mindenekelőtt informatív megalkotásával. De mit is foglal 
magában jelen esetben az üzenetek tartalma? 

Kérdőívünk kitöltői a megbízhatóság kommunikálását tartják a leghatéko-
nyabb üzenetnek a támogatási hajlandóság növelése érdekében. A modern tár-
sadalmak közösségeiben a bizalom esszenciális volt, amit az erősödő individua-
lizmus fokozatosan eltörölt.10 A bizalom hiányával az emberek befelé fordulnak, 
gondolataik, cselekedeteik csak szűk környezetükben realizálódnak (Czike–Kuti 
2006, 33). A szervezetek feladata tehát egy olyan átlátható adományozási rend-
szer létrehozása, amelynek használata során az egyénnek az adott intézménybe 
vetett hite saját tapasztalata által növekedhet. Ennek egyik eleme, hogy könnyen 
és gördülékenyen intézhető az adományozás. A Tábitha Ház honlapjának „Ado-
mányozás” menüpontjában a részvétel pozitív hatásait hangsúlyozzák, s az ügy 
fontosságának kiemelésével igyekeznek az érdeklődőket aktivitásra ösztönözni. A 
szükséges elérhetőségek és a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlá-
sára való  gyelemfelhívás alatt az online adományozás linkjét találjuk, amelyről 
a „Hírek” szekcióban mint újdonságról írtak („Adományozás” é.n.), azonban az a 
dolgozat írásakor nem működött. A kezelhetőség mellett fontos elem az adomá-
nyok felhasználásáról szóló beszámolók közzététele is, amely az elszámoltatható-
ság és a pozitív imázs miatt egyaránt elengedhetetlen. A szervezet felől érkező kö-
szönetnyilvánítások jelentőségére hívja fel a  gyelmet Czike és Kuti (2006, 138). 
A jó imázst segítő transzparencia harmadik eleme, az interakciót és a segítőkben 
kialakuló megbecsültségérzetet támogató visszacsatolás a Tábitha Ház hírei kö-
zött kiemelkedő számban jelenik meg: a több mint 130 bejegyzés körülbelül fele a 
kapott adományokról szól („Hírek” é.n.), és a korábban említett YouTube-videók 
is idesorolhatóak.

A szervezet Facebook-oldalának szerkesztői az adományszervezés kom-
munikációja során bátran és helyesen alkalmazzák az érzékenyítés eszközét, az 
aktuális eseményekhez való kapcsolódást (mint például a koronavírus-járvány 
idején gyakorolt „önkéntes karantén” állapotának összehasonlítását a speciális 
ápolást igénylő gyermekek helyzetével), a személyes történetek megosztását a 
PR-storytelling elemét gyakorolva. Mindezt azonban főként az adóbevallás előtti 
időszakban érzékelhetik a követőik. Az egyszázalékos támogatási rendszer beve-
zetésekor sokan tartottak attól, hogy az azon felüli adományozási kedv csökkenni 
fog, tekintve, hogy az emberek úgy látják majd, ha már egyszer adományoztak, 
azon felül nincs többre szükség (Steinberg „kiszorítási hatása” alapján Czike–Kuti 
2006, 110). Sokkal valószínűsíthetőbb azonban az, hogy a szja egy százalékáért 
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való intenzív kampányolás s az adományokból megvalósított fejlesztések folya-
matos közzététele akár olyan mértékű bizalmat is kialakíthat, amely később to-
vábbi pénzadományokhoz vezet. Ez a különböző célú kampányok közötti pozitív 
kölcsönhatás azonban csak a sokszoros és folyamatos megjelenés s a jó minőségű, 
hatékony kivitelezés által valósulhat meg (Czike–Kuti 2006, 110).

Az önkéntességgel kapcsolatban egy külön menüponttal találkozhatunk, 
amely részletességét tekintve inkább a már érdeklődő egyéneknek szól: nem iga-
zán használja az önkéntesek bevonzására alkalmas kommunikációs formulákat, 
amelyekkel például a ház közösségi médiafelületein gyakran találkozhatunk 
(„Önkéntesség” é.n.). A „Hírek” szekcióban az önkéntességet tematizáló cikkek 
között főként a képzések indulásáról, a frissen végzettek oklevélátvételéről olvas-
hatunk, de mindig változó stílusban: az egészen rövid és lényegre törő felhívások-
tól a hosszabb, emocionális elemeket is használó üzenetekig a híradások számos 
formáját megtaláljuk a körülbelül 8-10 bejegyzésben („Hírek”, é.n.).

Facebook-oldalukon láthatjuk az utóbbi három önkéntesképzés eseményét. 
Kérdőívünk kitöltői szerint az önkéntestoborzás során a segítségnyújtás és az 
empátia gyakorlásának lehetősége mellett annak kommunikálása a legfontosabb, 
hogy miből is áll pontosan az önkéntes munka, vagyis hogy miben tudnak se-
gíteni, milyen szaktudást igényel vagy épp nem igényel, s hogy saját ismereteik, 
képességeik hogyan hasznosíthatóak a területen.11 Bár az események „Leírás” ré-
szeit időrendben áttekintve azt láthatjuk, hogy az üzeneteket egyre részleteseb-
ben kommunikálják, a folyószövegszerűen és példákként feltüntetett önkéntesi 
munkalehetőségek konkretizálása és (a tartalmak szöveges voltát tekintve) foko-
zottabb elválasztása mindenképpen enyhítené az érdeklődők ezzel kapcsolatos 
kétségeit. Az eseményeken belüli interaktivitás emellett a  gyelemfelhívást és 
-megtartást is erősítené. („Események” é.n.). 

A Tábitha történeteink című, heti rendszerességű posztsorozatban a szerve-
zettel kapcsolatban álló személyek, főként önkéntesek személyes élményeit, ta-
pasztalatait olvashatjuk. Néhány esetben civil foglalkozásuk is feltűnik, amelynek 
célja feltehetően az önkéntesek közötti sokszínűség hangsúlyozása („Bejegyzések” 
é.n.). Ennek audiovizuális formája a ház YouTube-csatornáján található, a kézirat 
zárásáig két önkéntest bemutató videó, amelyekben az adományozókhoz hason-
lóan, rövid, körülbelül 70 másodperces tartalomban hallgathatjuk meg egyebek 
mellett azt, hogy mit nyújt számukra ez a munka („Paróczy Zsuzsa – a Tábitha 
Ház önkéntese mesél, 2019; Pintér Ákos – a Tábitha Ház önkéntese mesél”, 2019). 
Farkas (2018) a példaszerű amerikai és nyugat-európai hospice szervezeteket ele-
mezve azt mondja, négyféle kommunikációs üzenettípus különböztethető meg: 
(1) amelyek az önkéntességből származó előnyöket hangsúlyozzák (mint a szemé-
lyes növekedés és az életszemlélet változása), vannak intézmények, (2) amelyek 
személyes élményeken keresztül fogalmazzák meg üzeneteiket, amelyet a szerző 
egy újfajta toborzási formának ítél. A Tábitha Ház láthatóan gyakorta használja 
e típusokat. Emellett azonban léteznek olyan szervezetek is, (3) amelyekben, ha 
arra mód van, a manapság közkedvelt lehetőségeket kommunikálják (például az 
interkulturális közeget), s találkozhatunk a (4) gyakorlatias hasznokat hangsúlyo-
zó üzenettípusokkal is, a szakmai jellegű fejlődés lehetőségét kiemelő szerveze-
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tekkel. Ez utóbbit az úgynevezett új típusú önkéntesség jelensége vonta magával, 
amelynek során a hagyományos értékek mellett a gyakorlatias célok is megje-
lennek a résztvevők részéről (Mucsi 2015, 52). A  atalabb korosztály gyakorlati-
asabb motivációira re  ektálnak a szervezetek azon üzenetei, mint például, hogy 
az önkéntesek a munka során aktív résztvevői lehetnek a közösségnek, gyakorol-
hatják döntéshozói képességüket, bepillantást nyerhetnek a szervezetirányítás és 
-fejlesztés munkafolyamataiba vagy a kommunikáció és a PR területeibe. Ezeken 
felül a szociális vagy egészségügyi szakmában elhelyezkedni kívánó  atalok akár 
munkatapasztalatot is szerezhetnek (Czike–Kuti 2006, 58). Ezek az üzenetek azok 
felé is kommunikálhatóak, akik az önkéntes munkát kifejezetten csak a betegágy 
mellett képzelik el, s nem ismerik a közvetett formában való segítségnyújtás lehe-
tőségét és jelentőségét. 

A kiforratlannak tartott magyarországi adományozási és önkénteskedési 
kultúra ellenében (Bereczk et alii 2018, 77) említsük meg azon válaszadóinkat, 
akik a gyermekhospice fogalmával korábban nem találkoztak, de a kérdőívben 
egy rövid leírást olvashattak róla. A tömör bemutatás alapján a csoport több mint 
fele elképzelhetőnek tartotta, hogy a jövőben adományozzon gyermekhospice-
szervezet számára, és az önkéntes munkát illetően ugyanilyen meglepő ered-
mény született: az összes válaszadó fele venne részt szívesen ilyen formában egy 
gyermekhospice-intézmény munkájában. Bár újra hangsúlyozzuk, a kérdőív nem 
reprezentatív, mégis úgy tűnik, a társadalom tagjai a gyermekhospice-szal való 
első találkozásuk során is aktivitási hajlandóságot mutathatnak a terület iránt 
(még ha ez valójában csak hajlandóság is), s a területet ismerők – annak ellenére, 
hogy többségük a munka mibenlétét nem pontosan ismeri – szintúgy hozzájárul-
nának a tevékenységhez. 12 

A szervezetek a gyakori támogató- és önkénteshiányt mint krízistényezőt 
mindenekelőtt a kommunikáció intenzitásának növelésével tudják kiküszöbölni. 
Az adományszervezés során a különböző célú kampányok számának fokozása 
és mindeközben a pozitív imázst előirányzó transzparencia három elemének (az 
adományozás gördülékenysége, a felhasználás körülményeinek kommunikálása 
és a folyamatos visszacsatolás a támogatók felé) szem előtt tartása lenne a fontos. 
Az önkéntestoborzás tekintetében a kommunikáció térbeli kiszélesítéséről is be-
szélnünk kell, hiszen a gyermekhospice-szal foglalkozó szervezetek jellemzően 
közép-magyarországi és dél-dunántúli elhelyezkedése ellenére a lehetőség szé-
lesebb körben történő ismertetése mindenképp hatékony lenne, tekintve a mo-
bilitási lehetőségeket és hajlandóságot az ország más területein lakók részéről.13 
Ezenfelül az üzenetek egységesítése (akár a honlap híreire is gondolva), pontosítá-
sa és konzisztensebb kommunikálása lenne hatékony. 

Összegzés
A magyarországi gyermekhospice-szervezeteknek a politikai és gazdasági 

hátrányok mellett olyan problémákkal is szembesülniük kell, amelyek az általuk 
végzett tevékenységből adódnak. E nehézségek a gyermekhospice-szervezetek és 
minden más, szociálisan nehéz területen tevékenykedő intézmény számára egy 
állandó válsághelyzetet idéznek elő, amelynek kezeléséhez mindennapos krízis-
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kommunikációra van szükség. Jelen tanulmány megírásával célunk az volt, hogy 
a fennálló, a társadalomban gyökerező akadályokat közelebbről is megvizsgáljuk, 
s a jelenleg egyedülálló módon, önálló gyermekhospice-intézményként működő 
Tábitha Ház kommunikációján keresztül elemezzük azon módszereket, amelyek 
a problémák enyhítése érdekében mediatizált formában (esetünkben elsősorban 
online) alkalmazhatóak. Állításainkat egy 2020 áprilisából származó, nem rep-
rezentatív, de számos részterületet érintő kérdőíves kutatás tanulságai erősítették 
meg. 

Ahhoz, hogy egy társadalmi vállalkozás, kiváltképp egy ilyen szociálisan 
érzékeny témával foglalkozó szervezet, az adott társadalom szerves részét ké-
pezze, és pozitív imázzsal rendelkezhessen, mindenekelőtt a „kontextusnak”, 
vagyis jelen esetben a terület iránti szolidaritás kultúrájának kell megszilárdulnia 
(Defourny és Nyssens nyomán Mihály 2017). Ennek akadálya egyrészt a (gyer-
mek)halál tabujának megléte, a hospice fogalmának ismeretlensége és az azt öve-
ző tévhitek. Ezek ellenében a szervezetnek objektív, nyílt és racionális üzenetköz-
lési stratégiát kell alkalmaznia, amellett, hogy az empátia erősítését szem előtt 
tartva a szubjektív, emocionális üzeneteket sem hanyagolja el. A közügyek iránti 
érdektelenség és a szervezetekkel szembeni bizalmatlanság mint krízistényező az 
ügy fontosságára való  gyelemfelhívás és az adott intézmény a közvéleménnyel 
való minél pontosabb megismertetése által enyhíthető. A részvételi hajlandóság 
(az adományozás és az önkéntesség) alacsony szintje a terület és a szervezetek 
ismeretlensége mellett – úgy tűnik – leginkább a támogatási lehetőségek gyenge 
kommunikációja miatt állhat fenn. Ezeken felül az átláthatóság növelése és az 
üzenetek pontosítása is megoldandó feladatként áll a hasonló szervezetek előtt. 

Az állandó válsággal küzdő intézményeknek fokozott kihívásokkal kell 
szembenézniük, ám fel kell ismernünk a krízishelyzetben rejlő potenciált is: a vál-
ság szükségelte intenzív kommunikáció során a szervezet jelentősen elmélyítheti 
egyebek mellett közönség- és médiakapcsolatait, újrapozicionálhatja önmagát, s 
összességében erősítheti pozitív imázsát (Pintér 2016, 36). A szervezetek minden-
kori feladata egy azonos attitűdökkel és ideálisan az aktív részvétel szándékával 
rendelkező közösség kialakítása, formálása és bővítése (Piskóti 2012, 71), amely 
által a közösen vallott érték a valóságban is létrejöhet: jelen esetben a gyermekek 
holisztikus szemléletű, méltóságteljes, fájdalmaktól mentes, családi körben törté-
nő ellátása. A dolgozat során tárgyalt, a gyermekhospice-intézmények hatékony 
kommunikációját segítő részfeladatokról elmondhatjuk, hogy azok egyes elemei  
kifejezetten a válságmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódnak (például az ér-
dekgazdák szerinti kommunikáció és a kommunikációs keretezés), mindazonál-
tal – a krízishelyzet permanens jellegéből adódóan – a szervezeteknek leginkább 
a külső PR eszközeit kell mindenkor alkalmaznia, a diskurzus folyamatos fenn-
tartását és (majdani) erősebb társadalmi integrációját célul kitűzve. Dolgozatunk 
e feltehetően még távoli, mindazonáltal fontos cél elérésében kíván szerepet vál-
lalni.
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Jegyzetek
 1  A kutatást 2020 januárjáig az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, 

EU-társ  nanszírozású projekt támogatta, majd 2020 februárjától az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági 
Programjának szakmai támogatásával készült. 

 2  A pécsi Eurakvilo Alapítvány egy gyermekhospice-teamet működtet 
például a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika Onkohematológiai Osztályon 
és a dél-dunántúli régióban (Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice 
Közhasznú Alapítvány). Emellett a Magyar Hospice Alapítvány is végez 2010 óta 
gyermekhospice és palliatív otthonápolást. A két alapítvány jelentős szerepet vállal 
a magyarországi gyermekhospice fejlesztésében, de nem önálló intézményekként 
működnek a területen.  

 3  A terminális állapot a betegség végstádiumát jelenti, amikor az 
orvosi kezelésekkel már nem visszafordítható, s vélhető időtartama – a halál 
bekövetkeztéig – nem haladja meg a 12 hónapot („Mi a hospice-palliatív ellátás?” 
é.n.). 

 4  Jelen dolgozatban nem foglalkozunk a gyermekhospice szintén 
kardinális jelentőségű, ám más jellegű nehézségeivel, mint például az orvosszakma 
általi elutasítottságával, a területi egyenlőtlenségekkel, a téma politikabeli 
súlytalanságával, az állami támogatás hiányosságaival stb. (Benyó et alii 2017; 
László 2008). E témák további kutatásokat igényelnek. 

 5  A fogalom a közösségi oldalak által mediatizált kapcsolattartást jelenti 
a válság megjelenése előtt, közben és után (Cheng 2018, 58). Dolgozatunk azért 
kapcsolódik e területhez csak részlegesen, mert az eredeti fogalom a külső online 
médiumok általi megjelenéseket is magában foglalja, amelyekkel jelen esetben mi 
nem foglalkozunk.  
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 6  A kérdőíves kutatás során a Google Űrlapok programját használtuk 
könnyű terjeszthetősége miatt. A kérdőívet 106-an töltötték ki, és bár 
nem reprezentatív (így nem alkalmas statisztikai adatok kinyerésére), a 
gyermekhospice területével kapcsolatos attitűdök regisztrálására alkalmasnak 
véltük. A gyermekhospice fogalmának ismeretére vonatkozó kérdés után a 
kitöltőket a meghatározással kapcsolatos tudásuk minőségéről és forrásairól 
kérdeztük, majd az önkénteskedés és az adományozás iránti hajlandóságot 
mértük fel. Minden szekcióban kérdéseket tettünk fel arról is, hogy a 
kitöltő szerint milyen kommunikációs üzenet, közvetítő csatorna vagy épp 
tartalomtípus lehet a legmegfelelőbb az adott cél elérésére. Úgy tapasztaltuk, 
a válaszadók a téma érzékenysége ellenére is őszintén és nyíltan válaszoltak, 
gyakran egyéni véleményeket megfogalmazva, mindazonáltal – a téma 
kiterjedtségét, összetettségét tekintve – mindenképpen egy mélyebb, kvalitatív 
jellegű felmérés elvégzését sürgetjük. 

 7  A halál tabuvá válásának számos oka volt az idők során, ilyen például: a 
régi korok társadalmait jel lemző erős vallásosság visszaszorulása, a természetes 
közösségek felbomlása, illetve a médiának a témához való hozzáállása is 
(Gyukits 2002; Rajkó 2016; Tóthné Zana 2009). 

 8  A tabuizáció és a témát érintő tévhitek mellett további problémaként 
jelentkezik az orvosok által követett agresszív gyógyítási modell, vagyis az 
aktív kezelések folytatása melletti feltétlen kitartás. Ezt gyakorta a szülők is 
támogatják, ezáltal csökkentve az esélyét annak, hogy a beteg gyermek élete 
utolsó időszakát eredménytelen kezelésektől és fájdalmaktól mentesen, családi 
környezetben tölthesse el (Szumska 1998). 

 9  A kutatás során segítségül hívtuk a Google hírkeresőjét, amely a 
„Tábitha Ház” keresőszóra a kísérlet időpontjában 109 találatot dobott ki. Ez 
a szervezet megalakulásától 2019-ig számítva átlagosan évi 12 cikket jelent. 
Ez a szám természetesen csak az online megtalálható tartalmakra terjed ki, 
mindenesetre megjegyzendő az is, hogy gyakorta pusztán említés szintjén 
jelenik meg a szervezet neve („Tábitha Ház keresőszó” é.n.). 

 10  Lynne Zucker gondolatait fűzi tovább Roger Silverstone, amikor 
azt állítja, napjainkra a közeli kapcsolatokon alapuló bizalmat átvette az 
intézményi bizalom, amely olyan intézmények (beleértve az eljárásokat is) 
terméke, amelyek megteremtik a bizalom feltételeit és garanciáit. Ez a bizalom 
médiamegjelenések révén erősíthető (Silverstone 2008). 

 11  Az önkéntestoborzás során a primer kutatásban résztvevők még 
az érzékenyítést mint üzenetmegfogalmazási stratégiát vélték hatékonynak 
(például „bármely családban előfordulhat”), s az önkéntes által kapott „haszon” 
hangsúlyozását (az élet megbecsülése, átértékelése), de sokan tartották 
kellően célravezetőnek azt is, ha a terület általános tevékenységét mutatja be a 
gyermekhospice-szervezet (feltehetően annak eredendő fontossága miatt). 

 12  Kérdőíves kutatásunkból az is kiderült, hogy a válaszadók leginkább 
a segítségnyújtás lehetősége miatt lennének önkéntesek gyermekhospice-
intézményben. Mucsi (2015, 53) e tekintetben arra hívja fel a szervezetek 
 gyelmét, hogy az önkéntestoborzás és -megtartás folyamatában a motivációk 
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felmérése és ismerete szükséges, s a kommunikáció során folyamatosan szem 
előtt kell tartani azokat. 

 13  A KSH 2019 első negyedévében végzett reprezentatív felmérése is ezen 
eredményeket támasztja alá. A 4 810 624 fő, aki nem vállal önkéntes munkát, 
72%-os arányban azzal indokolta azt, hogy „senki nem kért ilyen jellegű 
segítséget”, s 62%-uk szerint „nem volt olyan személy, ügy, akinek, aminek a 
javára végezhette volna” (KSH 2019).

 


