
K&H gyógyvarázs mesedoktorok 

program



személyes mesemondás a 

kórházakban
(2013. augusztus –2015. november)

44 résztvevő kórház

33 200 regisztrált önkéntes

10 100 alkalom

híres emberek részvétele

felbecsülhetetlen számú csillogó tekintet



webes meseolvasás
(2013. december – 2015. november)

30 résztvevő kórház

285 mesevideó a Youtube csatornán

több mint 33 000 letöltés

5 cég alkalmazottjai is felolvastak szervezett keretek 

között (további 2 alkalomra kerül még sor ebben az 

évben)

2 gyermekkönyv kiadó és szerzői is csatlakoztak



a kórházak szemszögéből
a kórházi kapcsolattartók körében végzett kutatás 

alapján a szakemberek egy 5-ös skálán 4,7-re értékelik 

a programot

a program előnyei a kórházi képviselők szerint:

lekötik a kicsik figyelmét, elterelik gondolataikat 

fájdalmukról, betegségükről

a mesék tanulsága erőt ad a gyerekeknek, hogy 

megküzdjenek saját betegségükkel

a nyugodt, élményekkel teli gyerekek jobban tűrik a 

vizsgálatok nehézségeit

a lelki egészség, a pozitív gondolatok felgyorsítják a 

gyógyulási folyamatot

szabadidőt jelent a szülőknek – sétálhatnak, 

kávézhatnak egyet a meseolvasás alatt

szabadidőt jelent a kórházi szakembereknek – más 

feladatokra összpontosíthatnak

* a résztvevő kórházakban 2015-ben végzett kutatás alapján



kórházi vélemény

„A K&H gyógyvarázs mesedoktorok 

melegséget, megnyugvást hoznak a beteg 

gyerekek napjába, csökkenti félelmüket, 

szorongásukat. Olyan környezetet teremtenek 

a gyerekeknek, amely segíti a gyógyulásukat, 

hiszen addig sem foglalkoznak betegségükkel, 

kiszakítja őket a kórházi steril környezetből.”

(dr. Bauer Viktor , a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 

Kórház gyermekosztályának vezetője)



önkéntesek véleménye

„Teljesítettem a feladatot tegnap, két osztályra is sikerült 

bejutnom. Az érzés amit tapasztaltam igazán felemelő volt! 

Szeretném megköszönni a lehetőséget,és rögtön meg is 

kérdezném mikor mehetnék legközelebb ? Nagyon 

tiszteletre méltó a kezdeményezésetek!Még egyszer 

nagyon szépen köszönöm!” V.Zsolt,Budapest

„Ezúton szeretném megköszönni önöknek azt a nagyszerű 

lehetőséget, hogy részt vehettem a programjukban, és 

Debrecenben, a Gyermekklinika Főépületében olvashattam 

mesét az ott levő gyermekeknek. Két eleven, nagyon 

barátságos és aranyos kisfiúnak olvashattam és igazán 

nagy öröm volt ez nem csak nekik, hanem nekem is. 

Szívből hiszem, hogy a meséimmel is segíthettem nekik 

abban, hogy mihamarabb meggyógyuljanak!” 

Edit, Debrecen



542 médiamegjelenés

csak pozitív megjelenések

K&H-t minden esetben megemlítik

számos interjú K&H képviselővel, önkéntessel, 

orvossal és nővérrel



vállalati eredmények (2014)

a társadalom számára hasznos ügyet képviselő vállalatként 

való spontán említettség elérte a 19%-ot (2013: 15%)

a társadalmi ügyek közül a gyermekegészségügy ismertsége 

50%-ot ért el (2013: 47%)

pozitív image hatás 20%-t ért el 

* 2014-es lakossági tracking CSR kutatás



Golden World Award 

A K&H gyógyvarázs mesedoktorok program 2014-ben 

elnyerte a Nemzetközi PR Szövetség (IPRA) Golden 

World Award díját


