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1.) A támogatási program keretében felhasznált összegek támogatásonként
Az SzLSzA 2013-ban 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
Támogató megnevezése

(adatok eFt-ban)
2013

Magánszemély adománya

0

Jogi személyek és intézmények adománya

100

NEA pályázati úton elnyert támogatásból 2013. 12. 31-ig felhasznált

149

NAV - SzJA 1%

132

2.) A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként
kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok
Az SzLSzA 2013-ban ilyen jellegű támogatásban nem részesült
3.) Az SzLSzA által a 2013-as üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok
A Szent László Szolgálat Alapítvány a beszámolási időszakban, 2013.01.01. és
2013.12.31 között, összesen 782.061,- Ft értékű adományt (valamint cca. 150 kg, értéken nem
kimutatott használt ruhaneműt) szerzett és osztott szét.
Az Alapítvány, 2013-ban a célkitűzéseinek megfelelően megvalósította szociális
segélyprogramját, amely szorosan kapcsolódott a társadalmi integrációhoz. Ennek keretén
belül tartós élelmiszereket, édességet és vitaminokat osztott szét, adott át mindenek előtt a
mélyszegénységben élő családok, idősek, gyermekek támogatása érdekében. A helyi
közösségek adományok elosztásába való tevőleges bevonásával járult hozzá a közösség
erősítéséhez. Több ízben rászoruló gyermekeket és kísérőiket láttuk vendégül a Fővárosi
Nagycirkuszban.
Májusban rendezték meg ismételten nagy sikerrel Pusztaottlakán az immár tradicionálissá
váló családi- és gyermeknapot. A Szent László Szolgálat ezúttal két raklapnyi, 1728 csomag
LURKÓ kakaós,omlós,csokoládéba mártott keksz adományozásával járult hozzá a
rendezvény eredményességéhez.
November, december hónapokban a BÉRES Alapítvány a közelgő ünnepekre tekintettel
Béres Csepp Extra készítményeket adományozott Szolgálatunknak, amiket három megye
idős, beteg emberei között osztottunk szét.
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December 8-án Pusztaottlakán, a Likefest Parkban a Mikulás köszöntötte a gyermekeket. Az
esemény kapcsán került sor a Rajz és Szépíró Pályázat a Karácsonyról tender nyerteseinek
díjazására is.
A rendezvényre érkező gyermekek számára - többek között - a Szent László Szolgálat is
ajándékcsomagokat készített, és adott át.
Ugyancsak december elején a Hajdú - Bihar megye déli részén fekvő, kedves kis sárréti
településen, Szerep községben Advent ünnepét tartották.
Az eseményen megjelent kisgyermekeket és szüleiket a Szent László Szolgálat munkatársai is
köszöntötték, és karácsonyi ajándékcsomagokkal kedveskedtek a résztvevőknek.
A Szent László Szolgálat, valamint a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
hagyományosan jó együttműködése eredményeként rendszeresen közösen meghívunk olyan
gyermekeket a Fővárosi Nagycirkusz előadásaira, akiknek szülei, gondviselői egyébként sajnos, elsősorban anyagi okok miatt - nem engedhetnék meg egykönnyen maguknak azt,
hogy részt vegyenek történetesen egy vidám családi cirkuszprogramon. Folytatván a jól bevált
tradíciót, november 30-án illetve december 11-én invitáltunk gyermekeket és kísérőiket összesen 41 főt a porond köré.
Értékarányosan számítva, segélyeink 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.

3/3

