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1.) A támogatási program keretében felhasznált összegek támogatásonként 

Az SzLSzA 2012-ben alapítói, önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból a 

tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt nem kapott. A működésre 

fordítható adományok magánszemélyektől, más gazdálkodó szervezetektől, valamint a 

felajánlott SzJA 1%-ából származtak, ami kiegészült a NEA pályázatán elnyert támogatással 

az alábbiak szerint: 

 

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL                                 (adatok eFt-ban) 

Támogató megnevezése 2012 

Magánszemély adománya 0 

Jogi személyek és intézmények adománya 1150 

NEA pályázati úton elnyert támogatásból 2012. 12. 31-ig felhasznált 430 

NAV - SzJA 1% 239 

 

2.) A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként 

kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok 

 

Az SzLSzA 2012-ben ilyen jellegű támogatásban nem részesült 

 

3.) Az SzLSzA által a 2012-es üzleti évben végzett főbb tevékenységek 

és programok 

 

A Szent László Szolgálat Alapítvány a beszámolási időszakban, 2012.01.01. és 

2011.12.31 között, összesen 3.188.052,- Ft értékű adományt (gyógyszer, tartós élelmiszer, 

valamint ruhanemű) szerzett és osztott szét, ami - figyelembe véve a felhasznált működési 

költséget – azt jelenti, hogy minden 1,- Ft költségből 4,- Ft adományt teremtett elő. 

 

Az Alapítvány, 2012-ben a célkitűzéseinek megfelelően megvalósította szociális 

segélyprogramját, amely szorosan kapcsolódott a társadalmi integrációhoz. Ennek keretén 

belül tartós élelmiszereket, édességet és számítástechnikai eszközöket osztott szét, adott át 

mindenek előtt 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 az SzLSzA új ruhaneműket osztott ki Pusztaottlaka 

Polgármesteri Hivatala bevonásával. 

 

A Szent László Szolgálat május végén a Békés megyei központi megyei 

gyermeknapon vett részt. A program előkészítése mellett a Dél - Békés Mezőgazdasági 
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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. 

 

A Szolgálat 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. 

 

Az SzLSzA decemberben folytatta téli krízis-enyhítő akcióját, ezen belül is az év végi, 

december havi ünnepekhez kapcsolt segélyezési műveleteket. Ezek keretén belül – a helyi 

közösségek segítségével - a vállalkozások felajánlásából származó, vitamin és 

gyógyszerkészítményeket (160 db Béres Csepp Extra, 140 db Gero Vitamin 250 mg és 2808 

db Genis Cipro 500 mg), valamint tartós élelmiszereket (karácsonyi segélycsomagok) 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. 

 

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. 


