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1.) A Szent László Szolgálat Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek,
ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei
A Szent László Szolgálat Alapítvány (a továbbiakban: SzLSzA) célja hátrányos
helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és más rászoruló emberek eseti és rendszeres
támogatása elsősorban, de nem kizárólag adományokkal.
Az alapítvány, az alapító okirat szerinti működési alapelveit 2013 év során is
betartotta. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységét, működését az
önkéntesség, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, és a függetlenség jellemzi. Az
alapítvány nyitott. Ahhoz bármely, külföldi vagy belföldi magányszemély, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet és jogi személy csatlakozhat, ha elfogadja annak
céljait. A csatlakozás, feltételhez rendelt, vagy meghatározott célra rendelt alapítványi
hozzájárulás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Az SzLSzA, céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:
 a rászoruló emberek segélyezése, segítése, szükségleteik alkalmi, illetve
rendszeres kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, tisztálkodási- és tisztítószerek, gyógyszerek,
berendezések, felszerelések, stb.)
 katasztrófa – felkészülési és – válaszadási tevékenység ellátása önkéntes, speciális
mentőcsapatok bevonásával,
 szellemi segítés, szolgáltatások nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás
 más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában
együttműködő partnerek munkájának támogatása,
 céljainak elérése érdekében beruházások realizálása, létesítmények működtetése.
Az alapítvány szakmai programjainak megfogalmazásakor meghatározó szempontként
vettük figyelembe az Alapító Okiratban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok
indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.
Mindezeknek megfelelően az SzLSzA a következőket tervezte:
 Alapvető élelmiszereket 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.
 Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat szervezünk.
 Több önkormányzattal elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként egyeztetett igények szerint - egészségügyi felszereléseket, - eszközöket, továbbá
élelmiszereket, tisztítószereket, gyógyszereket, és egyéb, a rászorulók számára hasznos
cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még
szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket.
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 Együttműködési szándéknyilatkozataink szellemében folytatjuk és fejlesztjük
kapcsolatunkat partnerszervezeteinkkel.
 Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában tájékoztató
információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről, szolgáltatásainkról.
A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében:
 kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk
és hozunk létre elsősorban települési- illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal, valamint a
tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel,
támogatókkal;
 a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak
indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával;
 szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük,
felkészítésükről gondoskodunk;
 megvizsgáljuk kormányzati (normatív) támogatással finanszírozott program(-ok)
bevezethetőségét.
A 2013. évi szakmai program teljesítése:
A Szent László Szolgálat alapítványi célkitűzéseknek megfelelően 2013 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.
Néhány konkrét segítő, segélyező műveletünk a híreinkből:
2013. május 05.
A mai napon 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. A gyermeknapi ajándék értéke 204.621,- Ft.
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Alapítványunk ebben az évben is kiemelt figyelmet szentel a dél-békési térségben élő
rászoruló gyermekek és idős emberek segítésére, nehéz sorsuk könnyebbé tételére.
2013. november 18.
A BÉRES Alapítvány a közelgő ünnepekre tekintettel 160 üveg Béres Csepp Extra
készítményt adományozott Szolgálatunknak, aminek értéke 226.240,- Ft.
Szeretnénk a tél kezdetén ezzel is segíteni az egészséges életre vágyó, rászoruló embereket.

2013. december 08.
A mai napon 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. (Az adomány értéke 110.500,- Ft.)
2013. december 08.
A Hajdú - Bihar megye déli részén fekvő, kedves kis sárréti településen, Szerep községben
ma Advent ünnepét tartották.
Az eseményen megjelent kisgyermekeket és szüleiket a Szent László Szolgálat munkatársai is
köszöntötték, és karácsonyi ajándékcsomagokkal kedveskedtek a résztvevőknek. (Az
adomány értéke 130.000,- Ft.)
2013. december 11.
A Szent László Szolgálat, valamint a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
hagyományosan jó együttműködése eredményének köszönhetően immár szinte megszokottá
vált, hogy 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.
(A kedvezményesen rendelkezésünkre bocsátott jegyek összértéke 110.700,- Ft.)

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, jó minőségű használt ruhaneműt,cipőt) szerzett és osztott el.
Programjaink bázisát pályázaton elnyert természetbeni adományok, segítőink gyűjtése és
adományozóink természetbeni hozzájárulása adja.
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Adományozóink jóvoltából 2009. november 18-ai hivatalos bejegyzésünk óta összesen:
88.316.538,- Ft értékben gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket (53,4%);
61.202.728,- Ft értékben tartós élelmiszereket, édességeket (37%);
4.281.024,- Ft értékben háztartási cikkeket, és felszereléseket (2,6%);
4.445.679,- Ft értékben higiéniai cikkeket, és felszereléseket (2,7%);
5.268.952,- Ft értékben ruhákat, cipőket (3,2%);
1.921.902,- Ft értékben könyveket, játékokat, kulturális támogatásokat (1,1%)
juttattunk el a rászorulókhoz.
Összesen tehát 165.436.823,- Ft értékben, több mint százezer személynek szerezhettünk
örömet, illetve enyhíthettünk egy kicsit a gondjaikon. A számokból az is kiderül, hogy azóta
minden megszerzett 1,- Ft pénzbevételünkből ennek megfelelően több, mint 21,- 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, 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.

2.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás/Eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

(adatok eFt-ban)
Tárgyév
300
1437
-1220

3.) A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása
KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
- adómentes pénzbeni támogatás

(adatok eFt-ban)
Tárgyév
0

4.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege
A beszámolási időszakban ilyen célból nem teljesült kifizetés.
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5.) A juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása
A megelőző pontban foglaltak miatt jelen beszámolóban nem releváns.

6.) A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók
6.1.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége
A 2011. évi CLXXV törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (3) bekezdésének
megfelelően, az SzLSzA, a jelen melléklet 1.) pontjában foglaltakban rögzítettek alapján
hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, szolgáltatásai
az alapítvány tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek.
6.2.) Az alapítvány rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal
Az éves beszámoló 2. sz. mellékleteként benyújtott Eredménykimutatás alapján, az
előző két lezárt üzleti év vonatkozásában, az SzLSzA átlagos éves bevétele 1.431 eFt, ami
megfelel a Civil tv. 32. §. (4) a.) pontjában foglaltaknak.
6.3.) Az alapítvány megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható
Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése
szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg (132e Ft) meghaladja a Civil
tv. 54. §.-a szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 4%-át, így az alapítvány eleget
tesz a Civil tv. 32. §. (5) a.) pontjában foglalt feltételeknek.
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