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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2010. évi tevékenységünkről

A működési feltételek kialakításával egy időben indult a szakmai munka. A
megteremtett technikai bázishoz - hozzáadott értékként - több évtizedes karitatív
munkában eltöltött idő tapasztalatát, valamint nemzetközi és hazai kapcsolati
tőkénket hoztuk szellemi apportként a meg szerzett adományok mellé.
Szolgálatunk javarészt 25 - 40' éve karitatív munkát végző - kizárólag önkéntes
alapon dolgozó - elhivatott emberek közreműködésével végzi tevékenységét hazánk
teljes területén, és a jövőben határunkon túl is.

A 2009. november l8-án közhasznú szervezetként jogerősen bejegyzett .Szent László
Szolgálat Alapítvány célja a hátrányos helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és
más rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban, de nem kizárólag
adományokkal. A Szent László Szolgálat közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyujt,
Tevékenységét, működését az önkéntesség, az emberiesség, a pártatlanság, a
semlegesség, és a függetlenség jellemzi.

Albert Einstein mondta: "Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról,
míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik. "A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium egy 2008. szeptember 9-i, Budapesten tartott szakmai tanácskozáson
jelentette be, hogy Magyarországon a gyermekek l8,7%-a él szegénységben, a
családoknak pedig 13%-a mondható szegénynek. Pontos adatok szerint a O-24 év
közöttiek közel 19%-a él rossz körülmények között. A helyzet azóta tovább romlott,
és a pénzügyi-, gazdasági-, hitel-kihelyezési világválság következményeként az
érintettek köre jelentősen bővült. Gondoljunk csak a közelmúlt katasztrófái, vagy a
kifizetetlen energiaszámlák, a törleszthetetlenné vált kölcsönök miatt krízishelyzetbe
kerültekre.

Tehát sajnos:

- a társadalmilag hátrányos helyzetű családok száma növekszik;

- egp-e nagyobb az igény, több a kezdeményezés az együttműködésre
az őnkomiányzatok részéről (főként a szociálisan hátranyos helyzetű
térségekből, Illetve fővárosi kerületekből).

Minden jóérzésű, tenni akaró embemek akad feladata bőven e tendencia mérséklése,
a bajbajutott családok, gyermekek sorsának jobbá tétele érdekében.
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2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve volt,
mindezeknek megfelelően a következőket terveztük:

1. Csatlakozunk az Európai Unió által finanszírozott, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal részéről koordinált EU Élelmiszersegély Programhoz.
Előbb segélyszervezet (-ek) együttműködő partnereként, később, a szükséges
források előteremtésévei - eredményes pályázat esetén - 1.000 - 2.000 tonna
élelmiszersegély eljuttatását vállalnánk a legrászorultabb lakossági rétegekhez
az alábbi célcsoportokat figyelembe véve:

- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők;
- kisnyugdíjasok;
- hátrányos szociális helyzetű gyermekek.

2. Alapvető éle1miszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati
tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai szereket juttatunk el
segélyként a rászorulókhoz. Ez elsősorban célzott segítségnyújtásként
valósulna meg, például krízishelyzetek kezelése okán, katasztrófa helyzetek
alkalmával, intézmények és esetileg megválasztott célcsoportok támogatásával-
hazánkban és határunkon túl.

3. Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat, valamint
szociális árusításokat szervezünk.

4. A Főváros XVIII. Kerületi Önkormányzatával elindított együttműködési
folyamat továbbfejlesztéseként - egyeztetett igények szerint - egészségügyi és
kórházi felszereléseket, eszközöket, továbbá berendezéseket adományozunk.
Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb
körében és célzottan biztosít juk jelenlétünket a kerületben.

5. Együttműködési szándéknyilatkozatunk szellemében folytatjuk és fejlesztjük
kapcsolatunkat a NEEKA Alapítvánnyal.

6. Elsősorban intemetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában
tájékoztató és információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről,
szolgáltatásainkról.

Mindezeknek megfelelően a Szent László Szolgálat az alapvető élelmiszerek és
feldolgozott termékek,' valamint higiéniai szerek eljuttatását tervezte a
mélyszegénységben élő időskorúaknak, beteg embereknek és gyermekeknek. Ez
e1sősorban célzott segítségnyújtásként valósult meg a fővárosban, valamint vidéki
településeken krízishelyzetek kezelése okán, intézmények és megválasztott
célcsoportok támogatásával.
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Ennek megfelelően konkrét programjaink 2010. évben

• Szociális se~élyprogramjaink (Mindenek előtt a mélyszegénységben élő
családok, idősek, gyermekek támogatása)

Tartós élelmiszerek, édességek, higiéniai cikkek (tisztálkodási- és
tisztítószerek), ruhák, cipők, háztartási eszközök, felszerelések és berendezési
tárgyak, játékok. "

• Egészségmegőrző és betegségmegelőző szakmai programok:

(hazánkban az idén a szív- és érrendszeri megbetegedések - mint az egyik
vezető halálozási okok - elleni küzdelem évét hirdették meg)

Karra csatlakoztatható , színes digitális kijelzős vérnyomásmérők, anya és
gyermekvédelmi gyógyászati segédeszközök, UV detektorok (a káros
sugárzások jelzésevel, a megelőzés, az ellenük való konkrét védekezés
ajanlásával kivédhessék az egyre elterjedőben lévő bőrrák betegségeket).

• Katasztrófák - a vizek kártételei; a helyreállitás - újjáépítés segítése:

A vízkárt szenvedett családoknak, intézményeknek: főként háztartási-, illetve
konyhai felszerelések, élelmiszerek, valamint higiéniai cikkek (újabb
szállítmányunk indul szeptember elején).

• Más karitatív szervezetek illetve az alapítvány célj ainak
megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása.

(Pl.: EU Élelmiszersegély program.)

1. féléves segélyezési programcsomagunk

Önzetlen adományozóinknak köszönhetően több tonnányi, 11 féle természetbeni
adomány, köztük gyógyászati -, orvosi segédeszközök, intézményi felszerelések,
anyavédelmi eszközök, alapvető élelmiszerek, valamint gyermek felsőruházati cikkek
elosztását, illetve segélyként történő eljuttatását valósítottuk meg a fővárosban és az
ország több településén intézményekbe és családokhoz. A 2010. évi tavaszi
programcsomagunk június 27 -én, névadónk ünnepén, Szent László napján zárult.
Terveinknek megfelelően ez által 45 ezer nélkülöző embertársunkon segíthettünk.
Az EU Élelmiszersegély Program I. fordulója keretében a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület kontingens éből 18 településen 160.000 kg tartós élelmiszert, mintegy
48.000.000 forint értékben tudtunk a rászorulóknak kiosztani.
További szociális- illetve egészségmegőrző és betegségmegelőző programunk
célkitűzései szerint elsősorban anya és gyermekvédelmi eszközöket és felszereléseket
adtunk át segélyként. Emellett háztartási- és konyhai felszerelések, párnák, ágyneműk
kerültek átadásra összességében, mintegy 4.000.000 forint értékben.
Így Szolgálatunk az 1. félév során a fővárosunkban és 24 további hazai
településünkön 45 ezer nélkülöző embertársunkon közel 52 millió Ft értékben
segíthetett. ".
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II. féléves segélyezési programcsomagunk

A II.félévben munkánkat alapvetően négy fontos feladat határozta meg:
• a hazai katasztrófák okozta lakossági és intézményi gondok mérséklésében

vállalt részvételünk;

• az EU Élelmiszersegély Program II. üteméből adódó feladataink lezárása;

• a főváros és több más hazai településünk nehéz szociális helyzetben élő
családjainak, intézményeinek támogatása; és végezetül

• a téli krízis-enyhítő programunk, ezen belül is a Karácsonyi ünnepekhez
kötődő ünnepi segélyezési műveleteink.

Meglévő készleteinkből terveinknek megfelelően még szeptemberben közel 5
millió Ft értékű adományt (háztartási felszereléseket, tartós élelmiszereket, higiéniai
cikkeket, ruhaneműket, cipőket, játékokat és könyveket) juttattunk el részben a
vízkárt szenvedett családoknak, részben pedig a nehéz helyzetben élő
embertársainknak, de intézmények is részesültek a segélyeinkből.

November és december hónapokban a téli krízis - enyhítő programjaink folytak.
A II. félév során legalább 40 ezer nélkülöző embertársunkon segíthettünk további
82,6 millió Ft értékben.

Példaként kiemelünk néhány fontosabb, munkánkat jellemző, és
hírként megj elent segélyakciónkat:

2010. május 20. A tavaszi programcsomagunk egyik jelentős figyelmet kiváltó
eseménye volt, hogy a Szent László Szolgálat alapítója, dr. Bursits Tibor, valamint
vezető munkatársai és önkéntes ei személyesen adták át Püspökladány városban
Közhasznú Szervezetünk segélyszállítmányát. Az újabb találkozást ezúttal is
ünnepélyesebbé tette, hogy a város intézményei és rászoruló lakosai részére juttatott
termékek átadásán a város vezetésének képviselői mellett megjelent több, helyben
tevékenykedő, az egészségügyi- és a szociális munkában komoly részt vállaló
szervezet vezetője is. A karra csatlakoztatható, színes digitális kijelzős
vérnyomásmérők átadásánál dr. Kató Ernő elnök-igazgató hangsúlyozta, hogy
különös aktualitást ad e műszerek használatának az is, hogy hazánkban az idén a
szív- és érrendszeri megbetegedések - mint az egyik vezető halálozási okok - elleni
küzdelem évét hirdették meg.
Az átadást követően a megjelent résztvevők egyeztetést folytattak Püspökladány és a
Sárrét többi települése további segélyek iránti igényeiről, majd együttesen látogatást
tettek a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által
működtetett fogyatékkal élők intézményében, ahová a segélyszállítmány egy része
került.
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2010. május 22. Gyermeknapon vettünk részt az Újpesti Duna Szabadidő és
Sporttelepen. Száz kisgyermek családjának adott át Kaczanda Gyula, a Szolgálat
Kuratóriumának titkára bőrvédő UV detektorokat annak érdekében, hogy -
felkészülve az elkövetkező napsütéses hónap okra - a káros sugárzások jelzésével, az
ellenük való konkrét védekezés ajánlásával megelőzhessék az egyre elterjedőben lévő
bőrrák betegségeket. Kaczanda Gyula gyermeknapi köszöntőjében kiemelte, hogy ez
a Szent László Szolgálat közhasznú szervezeti státuszából is adódó egészségmegőrző
és betegségmegelőző szakmai programok egyike. A családok az ajándékainkat jó
szívvel fogadták, és a szép napos időnek köszönhetően azonnal ki is próbálták azokat

2010június 03. Egy nagy beteg férfiről, D.Lajosról, és az őt már régóta emberfeletti
erővel ápoló, gondozó K. Mamiról kaptunk hírt. Az általuk kért élelmiszerekkel,
tisztító- és tisztálkodási szerekkel segíthettünk, de reménykedünk, hogy - nagylelkű
adományozóink jóvoltából - hamarosan a többi szükséges cikkel, így gyógyszerekkel,
tápszerekkel, valamint ruhaneműkkel is szolgálhat juk ezt a jó ügyet. Elhatározásunk,
hogy ezután folyamatosan figyelemmel kísérjük, és segítjük a "kis család" életét.
(Ezt követően 2010. július 7-én ruhaneműkkel és személyes higiéniai felszerelésekkel
láttuk el beteg pártfogoltunkat, augusztus 7-én pedig kérésének megfelelően egy 240
literes fagyasztószekrényt juttattunk el számára.)

2010június 07. A tavaszi programcsomagunk következő állomásán, ezúttal a
fővárosunk XVIII. kerületében segíthettünk. Kaczanda Gyula, a Szent László
Szolgálat titkára, és önkéntes munkatársaink intézményi felszereléseket (porcelán
háztartási eszközöket, kis és nagy párnákat, matracvédő lepedőket), anyavédelmi
gyógyászati segédeszközöket, bőrvédő UV detektorokat, továbbá korszerű
vérnyomásmérőket adtak át Pestszentlőrinc - Pestszentimre lakosai, illetve
intézményei számára. Az adományt a Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat,
valamint a kerületi intézmények vezetői köszönettel, és örömmel fogadták az
ellátandó embertársaink nevében.

2010. június 30. Miskolcon dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke, és munkatársai vették át a Szent László Szolgálat adományait,
amik együtt érkeztek meg a Belügyminisztérium és a Budapesti Tűzoltók
Szakszervezete által gyűjtöttekkel. A vízkárt szenvedett családoknak,
intézményeknek szánt összeállításunk főként háztartási-, illetve konyhai
felszereléseket, élelmiszereket, valamint higiéniai cikkeket tartalmazott. A
segélyszállítmánnyal kapcsolatos logisztikai feladatok ellátásához az ÁTI Depo
Közraktározási Zrt., és a Fővárosi. Tűzoltó-parancsnokság dolgozói nyújtottak
segítséget. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki nekik, és az adományozóinknak.
Az átadás során dr. Kató Ernő, a Szolgálat vezetője hangsúlyozta, hogya segíteni
akaró jó szándékú emberek és cégek empátiája ezúttal is megnyilvánulni látszik.
Ugyanakkor már érezhető annak a két és fél éve várva várt parlamenti döntésnek is a
kedvező hatása, melynek értelmében azonnali érvénnyel eltörölték az
"adományadót" . Az elnök elmondta azt is, hogyavízkárt szenvedett családok, de
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mindenek előtt a legkiszolgáltatottabbak, a gyermekek és az idős, beteg emberek
segítése érdekében továbbra is él a június 8-án közzé tett felhívásuk. Elárulta,
ezekben a napokban éppen játékokat, tartós élelmiszereket, higiéniai cikkeket,
továbbá gyógyszereket, gyógyászati készítményeket gyártó, illetve forgalmazó
cégekkel tárgyalnak adományozás ügyében. Folytatják tehát a gyűjtést, hiszen -
nemzetközi kifejezéssel élve - a "katasztrófa válaszadás" , a helyreállítás és az
újjáépítés elkövetkező fázisaiban még több, .és nem ritkán más típusú segítség is
fontos. Megjegyezte, hogy az anyagi jellegű (pénz-, illetve természetbeni)
segítségnyújtás mellett egyre nagyobb szükség lesz a gyors, a hatékony és az
emberséges hivatali ügyintézésekre, a megértő elbeszélgetésekre, így sajnos bizonyos
esetekben számítani kell a pszicho szociális segítségnyújtás iránti igény felmerülésére
is. Az átadás kapcsán újabb egyeztetésre került sor a továbbiakban szükséges
segélyanyagokról, és megállapodás született az együttműködés folytatásáról.

2010. július 22. Ismét a XVIII. kerületben segíthettünk, ahol tartós élelmiszereket
(liszt, cukor, száraztészta, étolaj, konzerv ek, édességek), valamint tisztítószereket és
higiéniai cikkeket (mosógél, mosópor, öblítő szer, mosogatószer, sampon,
fürdőbalzsam, papírzsebkendő) tartalmazó csomagokat adtunk át a CSIBÉSZ
Gyermekjóléti és Módszertani Központ, illetve a gyámügyi szakemberek által
javasolt, súlyos krízishelyzetben élő pestszentlőrinci és pestszentimrei családoknak.
Az átadást követően Szaniszló Sándor alpolgármester és dr. Kató Ernő, a Szent
László Szolgálat elnöke munkatársaik jelenlétében áttekintették a kerület, valamint a
közhasznú szervezet közötti együttműködés aktuális kérdéseit. Megállapodás
született, hogy továbbra is a rászorultság mértékének szem előtt tartásával folytatják a
segélyezéseket.

2010. szeptember 16. A mai napon a Szent László Szolgálat ismét Békés megyében
segíthetett. Egy Vésztőn élő, mondhatni önhibáján kívül komoly bajba került
többgyermekes család kért sürgős támogatást az iskolakezdés időszakában. Őszinte
levelük tartalma sok önkéntesünket megragadott, így - "kétszer ad, ki gyorsan ad"
alapon - egy hét elteltével már át is vehették az Alapítvány által vásárolt, illetve a
derék támogatóinktói gyűjtött, főként élelmiszerekből, tisztítószerekből,
ruhaneműkből, és cipőkből álló nagy családi segélycsomagot.
Ezután Pusztaottlakán Simonka György országgyűlési képviselő, a település
polgármestere és Tolnai Péter, Békés Megye Közgyűlésének alelnöke fogadta dr.
Kató Ernőt, a Szent László Szolgálat elnökét és munkatársait. A látogatás során a
Szolgálat vezetője átadta azt a Pusztaottlaka és térségébe szállított 5 tonna, több mint
3 millió Ft értékű mosó- és mosogatószer adományt, amivel az itt élő, hátrányos
helyzetű családoknak, intézményeknek, és árva gyermekeknek kívánnak segíteni. A
segélyanyagokat ezúttal' is a közhasznú szervezet önkéntesei osztják majd ki a
térségben.
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2010. szeptember 21. Amikor legutóbb, július 22-én a XVIII. kerületben segíthettünk,
megígértük az Önkormányzat, illetve a kerület szociális ügyekért felelős vezetőinek,
hogy az iskolakezdés időszakában ismét visszatérünk. Így is történt ez, hiszen a mai
napon tartós élelmiszereket (száraztészta, konzerv ek, édességek), valamint
tisztítószereket és higiéniai cikkeket (mosópor, öblítő szer, sampon, szappan), és
fürdölepedőket tartalmazó nagy csomagokat adott át Szaniszló Sándor
alpolgármester és dr.Kató Ernő elnök a - CSIBÉSZ Gyermekjóléti és Módszertani
Központ, illetve a gyámügyi szakemberek által javasolt - súlyos krízishelyzetben élő
pestszentlőrinci és pestszentimrei családoknak.
A Szent László Szolgálat gondolt a gyermekekre is, hiszen egy kerületi óvoda
számára új játékokat, valamint gyönyörű mese- és verses könyveket ajándékoztunk, a
kerületben működő önkormányzati szociális intézmények napi segélyező munkája
támogatására pedig 1080 pár, 7-féle fazonú új női cipőt, valamint új női
ruhadarabokat juttattunk el.
A kerület vezetőivel megállapodtunk, hogy az elkövetkezendő időszakban is
kiemelten kezeljük a Budapest XVIII. kerületében élő hátrányos helyzetű
nagycsaládosok, gyermekek, idősek és más rászoruló emberek sorsát. Október
hónapban készítjük elő az EU Élelmiszersegély Program II. fordulóját, amelyben
ezúttal is számíthatnak Szolgálatunk segítségére. Változatlanul tárgyalunk svájci
illetve svéd partnereinkkel, hogyakerületnek - egyeztetett igények alapján - kórházi,
és egyéb egészségügyi felszereléseket adományozhassunk. Tervezzük, hogy a
karácsonyi ünnepi rendezvényeikhez is - lehetőségeink szerint - hozzájárulunk.

2010. szeptember 22-23. Ígértük, így visszatértünk Borsod-Abaúj-Zemplén Megyébe
is, ahol május és június hónapokban oly sok család, annyi ember életét keserítette
meg a pusztító árvíz, és ahol szerencsére azóta már folynak a helyreállítási és
újjáépítési munkálatok. Szeptember 22-én ismét dr. Ódor Ferenc országgyűlési
képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke vette át Miskolcon dr. Kató Ernő elnöktől a
Szent László Szolgálat adományait, amik most is együtt érkeztek a
Belügyminisztérium dolgozói által gyűjtött, és felajánlott segélyekkel. (Az összesen
2,2 millió Ft értékű segélyszállítmánnyal kapcsolatos logisztikai feladatok ellátásához
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság és az ÁTI Depo Közraktárózási Zrt. dolgozói
nyújtottak segítséget.) A bajba jutott családoknak, intézményeknek szánt újabb
összeállításunk főként tartós élelmiszereket, valamint tisztító- és tisztálkodási
cikkeket tartalmazott. A 40 család számára elkészített csomagok súlya egyenként
elérte a 22 kg-ot. A Szolgálat kifejezett kérése az volt, hogy olyanok
részesülhessenek ezekből, akik alig, vagy egyáltalán nem számíthatnak egyéb
segítségre, mivel főként "csak" az ingóságaikban esett kár. Ezúttal is gondolt a Szent
László Szolgálat arra, hogya Megyei Önkormányzat által működtetett intézmények,
szolgálatok munkáját segítsék: több mint 1000 pár új női cipőt, valamint higiéniai
cikkeket, egy gyermekintézménynek pedig új játékokat és szép könyveket ajánlottunk
fel.
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Szeptember 23-án Rakacaszend településen adtunk át 20 család számára csomagokat,
majd délután Nagybarcan egy anya- és gyermekintézménybe vittünk az élelmiszerek
és tisztítószerek mellett játékokat és könyveket. Az intézményi ünnepélyes átadáson
jelen voltak dr.Ódor Ferenc és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők, valamint az
érintett települések polgármesterei is, akik köszönetüket fejezték ki a Szent László
Szolgálatnak és az adományozóknak egyaránt.

2010. november 15. A Szent László Szolgálat 2010. évi tervében szerepel többek
között a hazai katasztrófák okozta lakossági és intézményi gondok mérséklésében
vállalt részvétel, továbbá a nehéz szociális helyzetben lévő családok, valamint az
intézményekben élő rászoruló emberek támogatása.
Ennek megfelelően az egészségmegőrző és betegségmegelőző program keretében -
nagylelkű adományozóink jóvoltából, orvosok bevonásával - ezekben a napokban
kezdődik meg a főváros és nyolc megye több intézményében 100.000 doboz Gerovit
kapszula átadása. (A készítmény 10 féle vitamin és egyerőnlétet javító hormon
kombinációja, mely alkalmas az idősebb korosztály vitaminhiányos állapotainak
megelőzésére, kezelésére, legyengült fizikai állapot javítására, és időskori
csontelváltozások megelőzésére is.) Az adománnyal a Szolgálat így közel húszezer
gyenge fizikai állapotban és vitaminhiányban szenvedő idős emberen segíthet.

Ugyancsak intézményben élő rászorulók számára, orvosi kontroll melletti
felhasználásra adományoz a Szolgálat Antagel M tablettákat, ami felnőtteknek a
gyomorsav megkötésére szolgáló gyógyszer. (Olyan betegségekben alkalmazható,
amelyekben a gyomor fokozott savtermelése áll a háttérben. Így például:
gyomorégés, gyomor- és nyombélfekély heveny fázisában, akut gyomorhurut esetén,
normális és magasabb váladékú, idült gyomorhurut heveny fázisában;
nyelőcsőgyulladás, agyomorból történő sav visszafolyás miatt. Enyhe, egyenletes és
hosszantartó savközömbösítő hatást biztosít a gyomorban, így a gyomortáji
teltségérzet és másodiagos fokozott sósavtermelés elmarad.)

November hónap során a Szent László Szolgálat által segélyként eljuttatandó
gyógyszerek összértéke meghaladja a 70,3 millió forintot.

2010. november 18. Több hazai helyszínen is konkrét segélyező munkával
"ünnepelte" november tizennyolcadikát, hivatalos bejegyzése jogerőre
emelkedésének első évfordulóját a Szent László Szolgálat. Budapest XVIII. kerülete
Polgármesteri Hivatalában dr. Kató Ernő, a Szolgálat elnöke adta át Csomó
Tamásnak, Pestszentlőrinc és Pestszentimre alpolgármesterének azt a gyógyszerekből
álló, 4 millió Ft értékű adományt, amit a kerület szociális és egészségügyi
intézményei, szolgálatai osztanak majd szét az idős, legyengült szervezetű beteg
emberek között.
Szolnokon Szalay Ferenc polgármester vette át, és jelentette be városházi
sajtótájékoztatóján hivatalosan is a nyilvánosság számára a Szent László Szolgálatnak
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azt az ugyancsak gyógyszerekből álló, és 7 millió Ft értékű adományát, amit az
Egyesített Szociális Intézmény, a Humán Szolgáltató Központ és a Szolnok Jövőjéért
Alapítvány Hajléktalanokat Segítő Szolgálata juttatnak el ezekben a napokban a
rászoruló emberekhez.

A Szent László Szolgálat vezetői gondoltak ezúttal is a munkájukat segítőkre:
mintegy 500 ezer Ft értékben, égési sérülések, nyílt sebek, bőrgyulladások, ekcémák
kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményeket kaptak önkénteseik, részben saját
felhasználásra, részben pedig hivatásuk, napi munkájuk gyakorlását elősegítendő,
elsősegélynyújtás céljából - a kedvezményezettek között ezúttal elsősorban tűzoltók,
valamint logisztikai szakemberek szerepelnek.

2010. december 2. Újabb segélyszállítmányt küldtünk Püspökladány és a Sárrét
rászoruló lakosainak támogatása céljából.
Az 1.320 pár új női cipőből, a több ezer könyvből, a - bár használt, de jó minőségű,
mosott, fertőtlenített - fürdőszobai és hálószobai textíliákból, az új és használt
ruhákból, valamint nem utolsó sorban 10.000 doboz - vitaminokat, és erőnlétet javító
komponenseket tartalmazó - gyógyszerből álló adományunkat Amóth Sándor
országgyűlési képviselő, Püspökladány polgármestere és Győry Balázs, Szerep
polgármestere vették át dr.Kató Emőtől, a Szent László Szolgálat elnökétől. Az
átadás on megjelent több, helyben működő karitatív szervezet vezetője is. Nagy
Ildikó, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője felkérést kapott az adományok szakszerű elosztásának helyi
koordinálására.
A ma átadott szállítmány egyéb ként alig több, mint egy év alatt immár a negyedik
nagyobb segélyszállítmány , amit a Szent László Szolgálat Püspökladányba illetve a
Sárrétre juttat. 2009. év végén 1,5 millió Ft értékben konzerv eket és vaníliás kekszet,
2009. karácsonya előtt 6,3 millió Ft értékben tartós élelmiszereket, 2010. év
májusában pedig 1,6 millió Ft értékben háztartási cikkeket, gyógyászati
segédeszközöket és új gyermekruhákat kaptak a kistérség rászoruló lakosai. A mai
segélyszállítmány értéke eléri a 9 millió Ft-ot, így az elmúlt időszakban összesen 18,4
millió Ft értékben tudtunk - nagy örömünkre - segítséget nyújtani e térségben.

2010. december 3. Békéscsabán a mai napon adta át hivatalosan a Szent László
Szolgálat Kelet-Magyarországi regionális vezetője Farkas Zoltánnak, a Békés Megyei
Közgyűlés elnökének, illetve egészségügyi és szociális intézményi vezetőknek azt a
35.000 doboz - vitaminokat, és erőnlétet javító komponenseket tartalmazó -
gyógyszerből álló segélyszállítmányunkat, amit a Békés megyében élő, idős, beteg,
legyengült szervezetű rászorulók térítésmentes támogatására szántunk.
Az egyébként vény nélkül is kapható gyógyszerek egy jelentős részét mindenek előtt
a Sarkadi és a Mezőkovácsházi - kiemelten veszélyeztetett, hátrányos helyzetű
minősítésű - kistérségekben, háziorvosok ellenőrzésével osztják ki önkénteseink. A
gyógyszerekből három, a megyében működő kórház és a Békés Megyei Képviselő
Testület által fenntartott további tizenkét intézmény is részesül. A
jelenlegi adományunk értéke eléri a 24 millió Ft-ot.
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2010. december 31. December közepétől közel 3000 flakon folyékony mosószert,
tisztítószert, és mosogatószert osztottak ki önkénteseink, főként a Békés megyei
rászoruló embereknek. E segélyek összértéke meghaladja az 1 millió Ft-ot.
Ezzel az ünnepekkel kapcsolatos segélyezésünket befejeztük, de természetesen
folytat juk a téli krízisenyhítő programunkat.

ÖSSZEFOGLALVA

Ezekben a napokban kezdjük el megvonni az elmúlt időszak mérlegét, és számvetést
készítünk munkánkról. Nos, az első összesítéseinkből kiderül, hogy - nagylelkű
adományozóink jóvoltából - a 2009. november 18. (hivatalos bejegyzésünk
időpont ja) és 2010. december 31. közötti időszakban
- 71.639.000,- Ft értékben gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket (49,6 %);
- 58.904.000,- Ft értékben tartós élelmiszereket, édességeket (40,8 %);
- 4.240.000,- Ft értékben háztartási cikkeket, és felszereléseket (2,9 %);
- 4.170.000,- Ft értékben higiéniai cikkeket, és felszereléseket (2,9 %);
- 4.014.000,- Ft értékben ruhákat, cipő ket (2,8 %);

1.450.000,- Ft értékben könyveket, játékokat (1,0 %)

juttattunk hazánk rászoruló embereinek, továbbá a segítségünket igénylő
intézményeknek.

Összesen tehát 144.417.272,- Ft értékben, 96.745 személynek szerezhettünk
örömet, illetve enyhíthettünk egy kicsit a gondjaikon. A számokból az is kiderül,
hogy minden megszerzett 1,- Ft pénzbevételünkből ennek megfelelően 20,- Ft
értéket teremtettünk elő, és adtunk át, hozzájárulva a hazai szociális és
egészségügyi ellátás, továbbá a katasztrófa - sújtotta területeken élő lakosok, illetve
az ott működő intézmények támogatásához.
Értékarányosan számítva, a segélyeink 20,1 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,7
%-át létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 42,2 %-át pedig idős,
beteg emberek kapták - a leginkább veszélyeztetettek.
A tisztán a 2010. évi teljesítményünket vizsgálva megállapítható, hogy összesen
134.627.100,- Ft értékben, 84.645 rászoruló embertársunkat támogattuk
valamilyen formában. Segélyeinkből 17,7 %-ban a hátrányos helyzetű
gyermekek, 38,9 %-ban a létminimum közelében élő felnőttek, és 43,4 O/o-ban
pedig a beteg, idős emberek részesültek,
Köszönjük kiváló adományozóinknak, magán - illetve jogi személyeknek,
valamint önkénteseinknek, hogy együtt segíthettünk!
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Programj aink fenntarthatósága és továbbvitele

Még bőven akad időnk a mérlegbeszámolónk és a közhasznúsági jelentésünk
elkészítéséig.. Ennek ellenére úgy tartjuk jónak, hogy - amikor ismételten
köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, partnereinknek, önkénteseinknek a
támogatásukért, az együttműködésükért, egyáltalán azért, mert jó volt közösen
tervezni, szervezni, dolgozni, és segíteni a rászorulókon - egy rövid, előzetes
összefoglalót "adjunk át" humanitárius munkánk tényszámokon alapuló
esszenciá jaként.

A számok remélem, jól tükrözik kiváló támogatóink segítő akaratát, bepillantást
engednek nyerni lehetőségeinkbe, és talán sejtetik a befektetett munkánkat is.
Árulkodnak sikerekként elkönyvelhető cselekedeteinkről, és valószínűleg utalnak -
főként a szükséges pénzforrásaink előteremtése, vagy például az "országos média"
irántunk tanúsított érthetetlen közönye kapcsán megélt - számos, olykor már-már
megalázó kategóriába sorolható kudarcunkra is. Mindezektől fiiggetlenül gyűjtünk,
ha úgy tetszik "koldulunk" tovább, és ezután is "kommunikációnk fő eszközeként" jó
szívvel ajánljuk a honlapunkat: www.szlsza.hu .

Legyen büszke tehát minden tisztelt segítőnk, támogatónk, önkéntesünk, mert a
nagylelkű adományozóink által felajánlott 7.254.000,- Ft pénzadomány
felhasználásával 144.417.272,- Ft értékű segéllyel szolgáltunk. Minden meg szerzett
1,-Ft pénzbevételünkből 20,- Ft értéket teremtettünk elő, és adtunk át, hozzájárulva a
hazai szociális és egészségügyi ellátás, továbbá a katasztrófa - sújtotta térségekben
élő lakosok, valamint az e területen működő intézmények támogatásához.
Szolgálatunk úgy produkálta mindezt, hogy csak "egy lábon állt".
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, és 2010-ben a Nemzeti Civil Alapból sem kaphattunk. 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 irányítás a eleve hivatásos munkatársak foglalkoztatását feltételezi.
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Terveink szerint éves szinten ehhez a kezdetekben 10-15 millió Ft előteremtése
szükséges, ami a mai helyzetben "egyedül", többoldalú támogatás nélkül bizony
kegyetlenül nehéz, szinte lehetetlen.

Így aztán nem állunk meg - keményen dolgozunk, és segítünk tovább! Érzékelhetően
gyarapszik már az a "tábor", amelyik kezdi jobban megismerni Szolgálatunk
munkáját, és - örömünkre - nő a tevékenységünket elismerők közössége is. Persze
kell még egy kis idő a "teljes kibontakozáshoz", főként, ha a "szembeszelünk" sem
elhanyagolható. Elkél máris a segítség, hiszen csak gondoljunk bele: a nagy
szegénység mellett ráadásul hazánk jelentős része belvizekkel borított, és fenyeget
nagyobb árvizek veszélye is.

Tisztelettel kérünk tehát minden jóérzésű embert, céget, szervezetet, hogy a jövőben
is támogassák munkánkat, segítsenek velünk együtt a bajbajutottaknak.

Kérem a szakmai beszámolónkban foglaltak szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2011. március 8.

DR. KATÓ ERNŐ
elnök - igazgató
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Érték Rászorulói körök
Segély fajtája Gyermek Felnött Idős, beteg Osszes Megjegyzés

Ft % Fő % Fő % Fő %. Fő %
..

Tartós élelmiszer, 49114000 36,5 12300 25,2 20350 41,6 16200 33,2 48850 100édesség

Egészségügyi
felszerelés, 71 639100 53,2 300 1,5 3000 14,7 17050 83,8 20350 100
gyógyszer

Háztartási cíkk,
4240000 3,1 150 3,6 1 851 44,0 2200 52,4 4201 100felszerelés

Higiéniai cikk,
4170000 3,1 700 15,4 3200 70,3 650 14,3 4550 100felszerelés

Ruha, cipő 4014000 3,0 1274 29,2 2990 68,5 100 2,3 4364 100

Könyv, játék 1 450000 1,1 230 9,9 1 550 66,5 550 23,6 2330 100

Mindösszesen 134627100 100,0 14954 17,7 32941 38,9 36750 43,4 84645 100
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Érték
Rászorulói körök

Segély fajtája Gyermek Felnőtt Idős, beten Osszes Megjegyzés
Ft % Fő % Fő % Fő % Fő %

1 154132 1 000 500 600 2100 különféle konzervek

2336040 2500 1 000 1 500 5000 vaniliás keksz

Tartós élelmiszer, 48000000 11 700 18450 14900 45050 liszt, tészta, cukor, stb.

6300000 1 000 2000 2000 5000 rizseshús, ketchup
édesség

620000 300 1 500 1 000 2800 gulyás, sonka, borsó konzervek

50000 100 O O 100 milkshake, csokiital

444000 200 400 300 900 zöldborsó konzerv, kekszek

58904172 40,8 16800 27,6 23850 39,1 20300 33,3 60950 100,0
Egészségügyi 2939100 O 1 800 O 1 800 Antagel, Culevit, Phlogosam

felszerelés, 67400000 O O 17000 17000 Gerovit

gyógyszer 1 300000 300 1 200 50 1 550 vérnyomásmérő, UV detektor, stb.

71 639100 49,6 300 1,5 3000 14,7 17050 83,8 20350 100,0
270000 O 200 100 300 párnák, matracvédők H

Háztartási cikk, 20000 O 1 O 1 fagyasztószekrény

felszerelés 100000 150 150 100 400 vegyes fürdőszobai textiliák H

3850000 O 1 500 2000 3500 porcelán eszközök

4240000 2,9 150 3,6 1851 44,1 2200 52,4 4201 100,0
120000 100 100 50 250 mosó- és mosogatószerek

Higiéniai cikk, 50000 100 100 100 300 higiéniai cikkek H

felszerelés 3000000 500 2000 500 3000 mosó- és mosogatószerek BI.

1 000000 O 1 000 O 1 000 mosó- és mosogatószerek BII.

4170000 2,9 700 15,4 3200 70,3 650 14,3 4550 100,0
100000 O 100 O 100 új női ruhák

Ruha, cipö
24000 24 O O 24 gyermek ruhák

3840000 1 200 2640 O 3840 női cipők

50000 50 250 100 400 használt ruhák, cipők

4014000 2,8 1 274 29,2 2990 68,5 100 2,3 4364 100,0
100000 80 O O 80 játékok R

Könyv, játék
60000 50 O O 50 könyvek M

290000 O 50 50 100 könyvek A

1 000000 100 1 500 500 2100 könyvek (hagyaték)

1450000 1,0 230 9,9 1550 66,5 550 23,6 2330 100,0
Mindösszesen 1444"17272 100,0 19454 20,1 36441 37,7 40850 42,2 96745 100,0
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KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTT SEGÍTHETTÜNK!

Nagylelkű adományozóinkjóvoltából hivatalos bejegyzésünk óta, azaz a 2009. november 18.
és 2010. december 31. közötti időszakban

- 71.639.000,- Ft értékben gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket (49,6%);
- 58.904.000,- Ft értékben tartós élelmiszereket, édességeket (40,8%);
- 4.240.000,- Ft értékben háztartási cikkeket, és felszereléseket (2,9%);
- 4.170.000,- Ft értékben higiéniai cikkeket, és felszereléseket (2,9%);
- 4.014.000,- Ft értékben ruhákat, cipőket (2,8%);

1.450.000,- Ft értékben könyveket, játékokat (1,0%)

juttattunk hazánk rászoruló embereinek, továbbá a segítségünket igénylő intézményeknek.
Összesen tehát 144.417.000,- Ft értékben, 96.750 személynek szerezhettünk örömet, illetve
enyhíthettünk egy kicsit a gondjaikon.

A számokból az is kiderül, hogy minden megszerzett 1,- Ft pénzbevételünkből ennek
megfelelően 20,- Ft értéket teremtettünk elő, és adtunk át, hozzájárulva a hazai szociális és
egészségügyi ellátás, továbbá a katasztrófák által sújtott területek lakosai ellátásának
támogatásához.

Értékarányosan számítva, a segélyeink 20,1 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,7 %-
át létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnöttek, 42,2 %-át pedig idős, beteg
emberek kapták - a leginkább veszélyeztetettek.

Mivelsegítettünk? Kiknek segítettünk?

Egészségügyi
felszerelés,
gyógyszer

49,6%

KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK MUNKÁNKAT 2011. ÉVBEN IS!
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