A Szent László Szolgálat Alapítvány
előzetes szakmai programja 2013. évre
(Tervezet)
Tekintettel arra, hogy társadalmunkban egyre inkább jelen van a pénzügyi – gazdasági válság
hatása, az ebből adódó életminőség szerinti differenciálódás, ami sajnálatos módon
aránytalanul sújtja a szegénysorban, kistelepülésen élő, egyébként is hátrányos helyzetű
lakosságot, a Szent László Szolgálat - alapítványi céljainak megfelelően - 2013-ra az alábbi
projektek végrehajtását készül megvalósítani:
• Szociális segélyprogram - 2013
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 - 2013
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 krízis - enyhítő program - 2013
Elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi és decemberi, majd a 2014. január
és február havi krízis-enyhítő 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.
• Együttműködés
Más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő
partnerek munkájának támogatása.
Programjaink bázisát pályázaton elnyert természetbeni adományok, segítőink gyűjtése és
adományozóink természetbeni hozzájárulása adja.
A Szent László Szolgálat fenti céljainak megvalósítása érdekében elengedhetetlen a
logisztikai háttérbázis, mind a raktárazási kapacitás, mind a szállítási képességek tekintetében.
Mindehhez pénzbeli hozzájárulás szükséges. A személyi jövedelemadó 1%-ából származó
prognosztizált bevételünk, továbbá támogatóink érkező pénzbeli adománya nagy
valószínűséggel nem teszi lehetővé ezen feladatok maradéktalan megvalósítását, ezért az
Alapítvány működésének támogatásához továbbra is nélkülözhetetlenek a pályázaton
elnyerhető, kiegészítő működési források bevonása.

