A Szent László Szolgálat Alapítvány tervezett programja
- 2014 Összhangban a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával, Alapítványunk, amelynek eddig is erőssége volt
adományozás útján a hátrányos helyzetű családok egészségügyi helyzetének javítása, az egészségügyi szolgáltatásokat
nehezen elérő, vagy azt megfizetni nem tudó rétegek támogatása, egészségügyi és vitaminkészítményekkel járul hozzá a
mélyszegénységben élő családok és gyermekeik egészséges fejlődéséhez.
• Szociális segélyprogramunk célja, az előző évi program folytatása, amely a mélyszegénységben, alapvetően vidéken élő
hátrányos helyzetű családok, idősek, gyermekek támogatását célozza. Ennek keretén belül tartós, alapvető élelmiszereket és
feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai cikkeket
(tisztálkodási- és tisztítószerek) segélyként juttatunk el a rászorulókhoz. A kedvezményezettek köre a megelőző években már
kialakított mikroközösségi kapcsolataink segítségével kerül meghatározásra - természetesen a segélyezettek bevonásával.
• Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében néhány önkormányzattal elindított együttműködési folyamat
továbbfejlesztéseként - egyeztetett igények szerint - gyógyszereket, élelmiszereket, tisztítószereket, vitaminkészítményeket és
egyéb, a rászorulók számára hasznos cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a
lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket.
• Téli krízisenyhítő programunk elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi és decemberi, majd a 2015. január
és február havi krízisenyhítő akció), valamint a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési műveleteket jelenti.
Ennek során, a téli időszakra tekintettel új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből szervezünk segélyakciókat,
valamint tartós fogyasztási cikkekkel járulunk hozzá a rászoruló családok krízishelyzetének enyhítéséhez, mindennapi
problémáik mérsékléséhez.
Segélyeink 20%-ából továbbra is hátrányos helyzetű gyermekek, 40 %-ából létminimum alatt, illetve annak közelében élő
felnőttek, 40%-ából pedig idős, beteg emberek tudnak részesülni.
Tevékenységünknek köszönhetően hozzájárulunk a mélyszegénységben élők egészségügyi állapotának javulásához,
gyermekeik egészségének romlása megállításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, bevonva őket programjainkba, a
szegregáció érzésének csökkentéséhez és integrációjuk megkönnyítéséhez, a társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom
erősítéséhez.
Az információ áramlás a PR marketing tevékenység igénybevételével, a szakmai programok fejlesztésével, a szociális
karitatív feladatainknál az eredményesség társadalmi, kistérségi, települési szinten egyaránt rövid és középtávon mérhető.
Szociális programjaink - folytonos, eseti, rendkívüli és országos fesztiválokhoz kötődő - a hatékonyság növekedését
eredményezik, mennyiségi és minőségi vonatkozásban egyaránt.
A Szent László Szolgálat alapítványi céljainak megfelelően tevékenységünk a kistérség lakosságának széles alapokon nyugvó
karitatív jellegű mozgósítása, aktív gyors cselekvőképessége által a közösségi formálódást a céloknak megfelelő kreatív
megoldást is elősegíti. Az együttérző, megértő szociális segítő emberek, önkénteseink számát folyamatosan növeljük, mivel a
lecsúszási, szegregációs folyamat romlása nagyobb volumenű, szélesebb körű összefogást igényel a gazdasági válság
hatásmechanizmusa miatt is.
Adományaink gyűjtésénél továbbra is pályázaton elnyert természetbeni adományokra, segítőink gyűjtésére és eddigi
szponzorainkra támaszkodunk, akik a vállalkozói és civil szférából kerülnek ki, felhasználva minden adódó lehetőséget ennek
a körnek a bővítésére. A kistérségi rendezvényeket az önkormányzati szférával szoros együttműködésben, a
kedvezményezetti kör bevonásával használjuk ki adományszervező tevékenységünkben.
Önkéntes segítőinkkel, az önkormányzatok, az egészségügyi és a védőnői hálózat, valamint az iskolák többcsatornás
információs rendszerén keresztül azonnali segítségnyújtást tudunk biztosítani a különösen hátrányos, katasztrófát, tragédiát
szenvedő embertársainknak.
Munkánkban kölcsönösségi alapon támaszkodunk a karitatív partnerszervezeteinkre, illetve az alapítvány céljainak
megvalósításában együttműködőkre.
Figyelembe véve azt, hogy a társadalmi szolidaritás szintje alacsony, és tovább romlik a jövedelemkülönbségek
növekedésével, ezért célul tűztük ki, hogy nem csak az adományok elosztásának adminisztratív feladataiba, a megcélzott
réteg kedvezményezettjeinek kiválasztásába, hanem az adományok, segélyek gyűjtésébe (ezzel figyelmet fordítva a hátrányos
helyzetben lévők valós szükségleteinek kielégítésére) fizikai eljuttatásába, konkrét elosztásába is bevonjuk egyrészt az
adományozói kör képviselőit, másrészt pedig a kedvezményezetti kört. Ezzel közelítve egymáshoz az -általában csak a
karitatív szervezetek munkatársain és önkéntesein keresztül érintkező- szereplőket, közel hozva a súlyos életkörülmények
között élőket az adományozókhoz és bevonva őket a konkrét megvalósításba. Ily módon lehetőség nyílik tevőlegesen és
hatékonyan érzékeltetni hátrányos helyzetű embertársainkkal a társadalmi szolidaritás megvalósulását, ami erősíti a közösségi
kohéziót és csökkenti kizártságuk érzését. A projekt ebben a formában történő megvalósítása a gyakorlatban mutatja be a
társadalmi integrációs lehetőségek egyféle megvalósulási formáját is, a súlyos élethelyzetben lévők támogatási folyamatban
történő részvételével erősíthető bennük a közösséghez tartozás szükségességének igénye, csökkenthető a szegregációs
távolság. Mindemellett, bevonva őket egyfajta segítségnyújtási és információs bázis létrehozásába, a lakosság még szélesebb
körében célzottan és közvetlenül, a kedvezményezetti körön keresztül is biztosítjuk jelenlétünket.
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