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A Szent László Szolgálat célkitűzéseinek megfelelően 2012-ben megvalósította: 

• szociális segélyprogramját, amely szorosan kapcsolódik a társadalmi integrációhoz. Ennek 

keretén belül tartós élelmiszereket, édességet és számítástechnikai eszközöket osztott szét 

mindenekelőtt a mélyszegénységben élő roma családok, idősek, gyermekek támogatása 

érdekében. A helyi közösségek adományok elosztásába való tevőleges bevonásával járult 

hozzá a közösség erősítéséhez. 

A tárgyév április havában a Szolgálat új ruhaneműket osztott ki Pusztaottlaka Polgármesteri 

Hivatala bevonásával. Május végén a Békés megyei központi megyei gyermeknapon vett 

részt. A program előkészítése mellett a Dél - Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvánnyal karöltve két raklap édességgel kedveskedett a rászoruló gyermekeknek, 

mindezzel is hozzájárulva a gyermeknapi műsor sikeréhez. 

A tanévkezdés alkalmából a Szolgálat jó állapotban lévő számítógépeket juttatott el 

Almáskamarásra, a helyi általános iskola felszerelésének bővítése, az iskola kis diákjai 

tanulásának segítése céljából. 

Októberben ismét segített a Dél - Békési térségben. A Pusztaottlakai Humán Szolgáltató és 

Családsegítő szervezet közreműködésével 2307 doboz baromfi májkrémet, 450 csomag 

kekszet és 150 csomag száraztésztát juttattunk el e kistérségben élő rászoruló embertársaink 

gondjainak enyhítése céljából. 

 

A Szolgálat részt vett: 

• egészségmegőrző szakmai programokban, önzetlen adományozóinknak köszönhetően 

természetbeni adományt, alapvetően vitaminkészítményeket, valamint ruházati cikkek 

elosztását, illetve segélyként történő eljuttatását valósította meg a Dél-Békési intézményekbe, 

és családokhoz. 

 

Decemberben folytatta: 

• éli krízis-enyhítő akcióját, ezen belül is az év végi, december havi ünnepekhez kapcsolt 

segélyezési műveleteket. Ezek keretén belül – a helyi közösségek segítségével - a 

magánszemélyek és vállalkozások felajánlásából származó, vitamin és 

gyógyszerkészítményeket, valamint tartós élelmiszereket juttatott el azokhoz az elsősorban 

Jász-Nagykun-Szolnok és Dél-Békés megyében élő sokgyermekes, többszörösen hátrányos 

helyzetű kistelepüléseken élő családokhoz, amelyekben így a mindennapi alapproblémák 

megoldásán túl sikerül erősíteni a tágabb közösséggel szembeni bizalmat és az ahhoz való 

tartozás érzését. 

 

2012-ben összesen 3 millió 168 ezer Ft értékű gyógyszerrel, tartós élelmiszerrel, valamint 

ruhaneművel szolgálta a segítségnyújtás nemes ügyét. 

 

A 2009. novemberi bejegyzés óta napjainkig, a közhasznú szervezet így összesen 164 millió 

785 ezer forinttal járult hozzá hazánkban a szegénység okozta gondok mérsékléséhez. A 

Szolgálat önkénteseit jóérzéssel tölti el az a tudat, hogy karitatív munkájukkal részt 

vállalhatnak az önkormányzati illetve az intézményi egészségügyi és szociális feladatok 

támogatásában, mindezek által pedig legalább egy kis örömet okozhatnak, reményt adhatnak a 

bajbajutott embertársaiknak. 

 



A számokból az is kiderül, hogy minden megszerzett 1,- Ft pénzbevételből ennek megfelelően 

21,- Ft értéket teremtett elő, és adott át, hozzájárulva a hazai szociális és egészségügyi ellátás, 

támogatásához. 

 

Értékarányosan számítva, a segélyek 20,2 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,6 %-át 

létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 42,2 %-át pedig idős, beteg emberek 

kapták - a leginkább veszélyeztetettek. 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTT SEGÍTHETTÜNK! 

 

KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK MUNKÁNKAT 2013. ÉVBEN IS! 
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