
A Szent László Szolgálat Alapítvány szakmai programjának teljesítése 

2014  

A Szent László Szolgálat alapítványi célkitűzéseinek megfelelően 2014 év folyamán 

megvalósítottuk: 

• szociális segélyprogramunk egy részét, amely szorosan kapcsolódik a társadalmi 

integrációhoz. Ennek keretén belül tartós élelmiszereket, édességet osztottunk szét 

mindenekelőtt a mélyszegénységben élő családok, idősek, gyermekek támogatása érdekében. 

A helyi közösségek adományok elosztásába való tevőleges bevonásával járultunk hozzá a 

közösség erősítéséhez. 

Részt vettünk: 

• egészségmegőrző szakmai programokban, önzetlen adományozóinknak köszönhetően 

természetbeni adományt, alapvetően vitaminkészítményeket, valamint ruházati cikkek 

elosztását, illetve segélyként történő eljuttatását valósítottuk meg Hajdú-Bihar megyei, 

valamint Dél-Békési intézményekbe, és családokhoz. 

Folytattuk: 

• a téli krízis-enyhítő akcióinkat, ezen belül is az év végi, december havi ünnepekhez kapcsolt 

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

magánszemélyek és vállalkozások felajánlásából származó vitamin és 

gyógyszerkészítményeket, valamint tartós élelmiszereket juttatunk el azokhoz az elsősorban 

Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar 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. 

További célkitűzéseinkről:  

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. 

 

Terveink szerint a 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. 

Szeretnénk mindezeket néhány, megjelent hírünkkel is alátámasztani: 

 

2014. március 09.  

A Szent László Szolgálat, valamint a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 

hagyományosan jó együttműködése eredményének köszönhetően ismét meghívtunk olyan 

gyermekeket a Fővárosi Nagycirkusz előadásaira, akiknek szülei, gondviselői egyébként nem 

engedhetnék meg maguknak azt, hogy részt vegyenek egy vidám családi cirkuszprogramon. 

 

Február 9-én, március 8-án és 9-én összesen 58 fő érkezett a cirkuszba.(A kedvezményesen 

rendelkezésünkre bocsátott jegyek összértéke 162.400,- Ft.) 

 

Köszönjük a művészeknek és az 1889-ben alakult, az idén már 125 éves Fővárosi 

Nagycirkusz vezetőségének, hogy ilyen módon is ünnepet teremthettünk ezeken a napokon a 

résztvevő kisgyermekek számára. 



2014. május 04.  

A Dél –Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal évek óta tartó, 

hagyományosan jó együttműködésünk eredményeként ezúttal részt vettünk Pusztaottlakán a 

Likefest Parkban a nagy sikerű Családi és Gyermeknapon. A rendezvényt – számos szponzor 

mellett – a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta. Köszönet érte! 

 2014. október 08.  

2009. évi megalapításunk óta harmadik ízben történhetett meg velünk: a mai napon érkezett 

meg a számlánkra a 2013. évi adóbevallások során, a nagylelkű támogatóink jóvoltából a 

Szent László Szolgálat Alapítvány számára felajánlott, SzJA 1% -ból befolyt összeg, ami 

169.874,- Ft. 

 

Ezúttal köszönjük meg fáradozásaikat Szolgálatunk és a leendő patronáltjaink nevében is 

minden kedves támogatónknak, közreműködő önkéntesünknek, akik bízva szervezetünk 

tisztességes karitatív tevékenységében, illetve ismerve és elismerve azt, tevékenyen részt 

vállaltak a gyűjtőmunkában. 

 

Ígérjük, hogy most is a legjobb helyekre kerül az adomány. A felhasználásról - a jól bevált 

szokásunkhoz híven - ezúttal is részletesen tájékoztatjuk majd a közvéleményt. 

 

Kérjük, segítsék hasonlóan és más, egyéb módokon is humanitárius küldetésünket. A 

bajbajutottaknak nagyon nagy szükségük van rá. Életeket, sorsokat menthetünk meg így az 

Önök segítségével. 

2014. október 11.  

Régi partnerünk, a Dél - Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány több civil 

szervezet, egyesület, szövetkezet bevonásával Nyárbúcsúztató falunapot tartott a mai napon 

Pusztaottlakán, a Humán Szolgáltató Központban. 

 

A vidám családi programok sikeréhez Szolgálatunk - a szervezők kérésének megfelelően - 

tartós élelmiszerekkel járult hozzá.(Az adományunk összértéke 222.180,- Ft) 

 

2014. október 20.  

Ismét meghívtunk olyan gyermekeket a Fővárosi Nagycirkusz előadásaira, akiknek szülei, 

gondviselői egyébként nem engedhetnék meg maguknak azt, hogy részt vegyenek egy vidám 

családi cirkuszprogramon. 

 

Március, május, június és október hónapokban újabb 105 kisgyermek és kísérője érkezett a 

cirkuszba Szolgálatunk támogatásával. (A kedvezményesen rendelkezésünkre bocsátott 

jegyek összértéke 294.000,-Ft.) 

 

Köszönet a művészeknek, a vezetőségnek, egyben azt kívánjuk, hogy az Isten éltesse sokáig 

az 1889-ben alakult, az idén immár 125 éves Fővárosi Nagycirkuszt! 

 



2014. november 19.  

Régi támogatónk, az Anonymus Antikvárium tulajdonosa, Csanádi Péter úr 46 db kiváló 

ifjúsági - illetve gyermek könyvvel lepte meg Szolgálatunkat. Kérésének megfelelően 

Karácsonyra adjuk át azon fiataloknak, akik nem könnyen juthatnak manapság új 

könyvekhez, és akiknek mindezek nagy örömet jelentenek majd az ünnepen.(Az adomány 

értéke 34.500,- Ft)  

 

2014. november 21.  

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet a mai napon 330.674,- Ft értékben étrend-

kiegészítő multivitaminokat, valamint különféle fájdalomcsillapítókat kapott adományként 

ajándékba a Szent László Szolgálat Alapítványtól. 

 

A készítményeket az intézetben Dr. Rudner Ervin főigazgató főorvos vette át Dr. Kató 

Ernőtől, a Szolgálat elnök-igazgatójától.  

 

A két vezető megállapodott abban, hogy a jövőben szívesen fogadnak, illetve készséggel 

juttatnak gyógyszereket, kórházi felszereléseket és berendezéseket, továbbá gyógyászati 

segédeszközöket a kórházban illetve a rendelőintézetben kezelt betegek még jobb ellátása 

érdekében. 

2014. december 04.  

Szolnokon a Liget úti Fogyatékkal Élő Fiatalok Iskolája Mikulás estet rendezett. A program 

kiemelkedő eseménye volt az iskolások vetélkedője négy kategóriában. Az iskola vezetése 

kéréssel fordult Szolgálatunkhoz, hogy ajándékokkal, főként édességekkel és egészségügyi 

cikkekkel járuljunk hozzá a díjazottak jutalmazásához, és a kis közönség megvendégeléséhez. 

Az iskolások és a nevelőik örömére megtettük.  

 

(Az adományunk értéke 18.180,- Ft) 

2014. december 14.  

A Dél - Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány ismételten több civil 

szervezet, egyesület, szövetkezet bevonásával gyermekek számára rendezvényt tartott a mai 

napon Pusztaottlakán.       A Karácsony közeledtével megrendezett gyermekprogramok 

sikeréhez Szolgálatunk - a szervezők kérésének megfelelően - ezúttal nagyobb mennyiségű 

szaloncukorral járult hozzá. (Az adományunk összértéke 23.612,- Ft) 

2014. december 23.  
Egész év folyamán gyűjtöttünk ruhákat, cipőket, ágyneműket, háztartási kisgépeket, 

felszereléseket, és minden olyan hasznos dolgot, amit a szegényebbek - főként a gyermekek 

és az egyedül élő, kisnyugdíjas idős emberek - jól tudnak hasznosítani. Az adományozói 

felajánlásokból, hagyatékokból származó használt, mégis tiszta és jó minőségű cikkeket 

(főként öltönyök, ingek, melegítők, nadrágok, női ruhák, pólók, takarók, ágyneműk, cipők 

stb.,) önkénteseink az év során folyamatosan juttatták el a rászorulókhoz, elsősorban Jász-

Nagykun-Szolnok megyében, valamint Kiskőrösön és Szegeden.  

(Ezen adományaink - becsült - összértéke 228.500,- Ft) 

 



Tevékenységünkről: 

 

Jelentős társadalmi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a lakosság szociális, egészségügyi 

helyzetében, életmódjában, különösen a halmozottan hátrányos kistérségekben élők körében. 

Ezért Alapítványunk évek óta a társadalmi összetartozást figyelembe véve  

segíti támogatóival,önkénteseivel, a helyi önkormányzatokkal és más helyi karitatív 

szervezetekkel a  rászoruló embereket, családokat. 

 Szociális segélyprogramunk szorosan kapcsolódik a társadalmi integrációhoz, az 

esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

 Ennek keretén belül tartós élelmiszereket, vitaminokat, édességet és számítástechnikai 

eszközöket,ruhát,cipőt,tisztálkodási felszerelést,könyveket,játékokat osztottunk szét  a 

halmozottan hátrányos helyzetű  roma családok, idősek, gyermekek támogatása érdekében.  

 

Eredményeinkről: 

 

Természetbeni adományokat juttatunk el a Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Dél-Békés 

megyében élő halmozottan hátrányos helyzetű családokhoz, amelyekben így a mindennapi 

alapproblémák megoldásán túl sikerült erősíteni a tágabb közösséggel szembeni bizalmat és 

az ahhoz való tartozás érzését. 

Programjaink bázisát pályázaton elnyert természetbeni adományok, segítőink gyűjtése és 

adományozóink természetbeni hozzájárulása adja. 

Adományozóink jóvoltából 2009. november 18-ai hivatalos bejegyzésünk óta 2014.december 

31-ig összesen: 

88.647.212,- Ft értékben gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket (53,2%); 

61.464.700,- Ft értékben tartós élelmiszereket, édességeket (36,8%); 

  4.314.524,- Ft értékben háztartási cikkeket, és felszereléseket (2,6%); 

  4.448.309,- Ft értékben higiéniai cikkeket, és felszereléseket (2,7%); 

  5.463.952,- Ft értékben ruhákat, cipőket (3,3%); 

  2.412.802,- Ft értékben könyveket, játékokat, kulturális támogatásokat (1,4%) 

juttattunk el a rászorulókhoz. 

Összesen tehát 166.751.499,- Ft értékben, több mint száztízezer személynek 

szerezhettünk örömet, hozzájárulva a szociális, egészségi és mentális állapotának 

enyhítéséhez. a katasztrófa sújtotta területeken élő lakosok, illetve az ott működő intézmények 

kárenyhítéséhez.  

Értékarányosan számítva, segélyeink 20,6 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,1 %-át 

létminimum alatt élő felnőttek, 42,3%-át pedig idős, beteg emberek kapták - a leginkább 

veszélyeztetettek. 

 

Társadalmi szükséglet kielégítése szervezetünk által: 

 

Összhangban a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával a társadalmi 

egyenlőtlenségek enyhítése különösen indokolt a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

szociális és egészségi állapotának javításában. 

A lakosság korösszetétele, a munkanélküliség az elszegényedés összefüggésben áll az 

emberek egészségi és mentális problémáival, amely az életmódra, devianciára,migrációra 

negatív hatást gyakorol. 

A társadalmi összetartozás erősítését szolgáló korábbi programok és fejlesztések 

tapasztalataira építve rendezvényeken, segélyek osztásánál tovább kívánjuk erősíteni a 

közösségi kohéziót, családi és gyermeknapokon a sport,a kultúra és egészségügyi szűrések 

életmód szemlélet váltási szerepét. 



 

• Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok 

érdekében a partner önkormányzatokkal elindított együttműködési folyamat 

továbbfejlesztéseként - egyeztetett igények szerint -  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 programjaink elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi, decemberi,  

január és február havi ), valamint a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési 

műveleteket jelenti. Ennek során, a téli időszakra is szervezünk segélyakciókat, valamint 

tartós fogyasztási cikkekkel járulunk hozzá a rászoruló családok  mindennapi problémáik 

mérsékléséhez. 

 

Társadalmi hatás: 

 

Tevékenységünknek köszönhetően hozzájárulunk a mély szegénységben élők szociális, 

egészségügyi, lelki 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 és önbizalom erősítéséhez, amely a munkaerő-piaci 

lehetőségeket javítja a személyes motiváltság által. 

Az információ áramlás a marketing tevékenység igénybevételével, a szakmai programok 

fejlesztésével, a szociális karitatív feladatainknál az eredményesség társadalmi, kistérségi, 

települési szinten egyaránt  mérhető. Szociális programjaink - folytonos, eseti, rendkívüli és  

fesztiválokhoz kötődő - a hatékonyság növekedését eredményezik, mennyiségi és minőségi 

vonatkozásban egyaránt. 

 

A szervezet fenntarthatóságáról: 

 

A társadalmi elvárások, kihívások, változások forrás-bővítéssel eredményeznek innovációt és 

kontinuitást a civil szférában is, így Alapítványunknak is. 

Az alapítványi céljainak megfelelően tevékenységünk a halmozottan hátrányos kistérségek 

lakosságának széles alapokon nyugvó karitatív jellegű mozgósítása, aktív gyors 

cselekvőképessége által a közösségi formálódást a céloknak megfelelő kreatív megoldást is 

elősegíti. 

 A megértő, segítő emberek, önkénteseink számát folyamatosan növelnünk kell, mivel a 

lecsúszási, szegregációs folyamat romlása nagyobb volumenű, szélesebb körű összefogást 

igényel. 

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 tevékenységünkben. 

  

Önkéntes segítőink számának növelésével, az önkormányzatok, az egészségügyi és a védőnői 

hálózat, valamint az iskolák többcsatornás információs rendszerén keresztül azonnali 

segítségnyújtást kívánunk biztosítani a különösen hátrányos, katasztrófát, tragédiát szenvedő 

embertársainknak. 

 



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. 

 

 

 

Kérjük a Szent László Szolgálat Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóban 

foglaltak megvitatását, hasznos javaslataikat, végül a dokumentumban foglaltak  elfogadását. 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. április hó 
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