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EGYÉVESEK LETTÜNK ...

Rólunk ...

A 2009.november 18-án közhasznú szervezetként jogerősen bejegyzett alapítványunk célja a hátrányos
helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és más rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban,
de nem kizárólag adományokkal. Tevékenységünket az önkéntesség, az emberiesség,· a pártatlanság, a
semleges ség, és a fiiggetlenség jellemzi, tehát tisztán civil karitatív szervezetként, és kizárólag önkéntesekkel
dolgozunk.

Mit csináltunk eddig ...

Bejegyzésünket követően azonnal munkához láttunk: önzetlen adományozóinknak köszönhetően több tonnányi
természetbeni adomány - köztük gyógyászati segédeszközök, nélkülözhetetlen orvosi műszerek, intézményi
felszerelések, anya védelmi eszközök, alapvető élelmiszerek, ruházati cikkek - elosztását, illetve segélyként
történő eljuttatását kezdtük meg a fővárosban és az ország kilenc megyéjében intézmények és családok számára.
Így segíthettünk például azóta már többször is Püspökladányban, Szolnokon, Szerepen, Nagykanizsán, Békés és
Szabolcs Szatmár Bereg megye számos helységében, a főváros több kerületében és nyáron a vízkárt szenvedett
borsodi településeken .

.. .számokban kifejezve

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2010. I. félévében 52 millió Ft összértékben 45 ezer nélkülöző
embertársunkat támogathattuk, a II. félévben pedig már november hónap végéig újabb, 81 millió Ft
értéket meghaladó segéllyel szolgálhattunk a bajbajutott, rászoruló emberek, illetve intézmények
érdekében. Év végéig az összes hazai segítségnyújtásunk a tervünk szerint eléri majd a 135 - 140 millió Ft
értéket, ami azt jelenti, hogy minden adományban megszerzett 1,- Ft ráfordításával 20,- Ft értéket
meghaladó segélyt juttatunk vissza a szociális szférába, vagyis meghússzorozzuk a pénztámogatásunkat.

Munkánkat hátráItató tényezők ...

Természetesen szeretnénk a jövőben még többet, még hasznosabban cselekedni. Ahhoz viszont, hogy
munkatársaink, önkénteseink biztonságban dolgozhassanak, nekünk, a segítőknek is ezúttal segítség szükséges.
Jóllehet tapasztalt karitatív vezetők alkotják "csapatunkat", az alapítványunk mégis a "kezdők
kategóriájában" kénytelen vergődni: két évig nem részesülhetünk az SZJA 1% felajánlásokból, illetve a
Nemzeti Civil Alapból sem, de a szóba jöhető pályázatok döntő többségénél is feltétel a 2008.január 1.
előtti bejegyzés. Sajnos mi parlamenti költségvetési támogatást sem kapunk, és normatív támogatást sem
igényelhetünk. A beérkező pénzadományunk pedig - egyelőre - arányaiban csekély. Egyedüli vigasz
számunkra az, hogy a természetbeni cikkeket felajánló adományozóink száma egyre gyarapszik.
Az adományaink segélyként történő célba juttatásához, logisztikai kiadásaink fedezéséhez, önkénteseink
ellátásához, helyiségeink, raktáraink bérléséhez, egyáltalán a működésünkhöz viszont források
szükségesek. Arról nem is beszélve, hogy akadnak olyan jellegű feladataink, amikhez a munka koordinálása, az
önkénteseink irányítása eleve hivatásos munkatársak foglalkoztatását feltételezi. Terveink szerint éves szinten
ehhez a kezdetekben 15-20 millió Ft előteremtése szükséges, ami a mai helyzetben "egyedül", többoldalú
támogatás nélkül bizony rendkívül nehéz, szinte lehetetlen.

Jelenlegi pénzgyűjtő akciónk

Szolgálatunk továbbra is folytatja a téli krízisenyhítő programjai lebonyoIításához szükséges pénzgyűjtést.
Mindenek előtt a legkiszolgáltatottabbak, a hátrányos helyzetű gyermekek és az idős, beteg emberek
szomorú sorsán szeretnénk enyhíteni ezúttal is. A támogatások lehetséges módozatairól honlapunkról,
prospektusunkból, de telefonon vagy személyesen is tájék 'tnak ajó szándékú, segíteni kívánó adakozóink.
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