2012 - iskolakezdés együtt!
Több mint 1000 támogatott gyermek Magyarországon, Kárpátalján és Erdélyben, több mint
16000 hívás a 1353-as adományvonalra, és közel 2000 további pénzadomány a tanévkezdés
időszakában.
A Segélyszervezet augusztusban indította el tanévkezdési segélyprogramját, mely 1000 gyermek
beiskolázásának támogatását tűzte ki célul. A befolyó adományokból a Segélyszervezet hazai
központjai és az országos Segélyközpont munkatársai a gyűjtést követő napokban elkezdték
összeállítani, majd átadni, illetve a Magyar Posta segítségével az ország különböző pontjaira is
eljuttatni a tanszercsomagokat. Az adomány füzetcsomagot, tollakat, ceruzákat, körző- és
vonalzókészletet, vízfestéket és temperát, gyurmát, színes ceruzát- és filctollkészletet
tartalmazott.
Magyarországon körülbelül 750 ezer általános iskolás diák tanul, akiknek 36 százaléka hátrányos
helyzetű, 14 százaléka pedig halmozottan hátrányos helyzetű. E legszegényebb családok számára
a komoly anyagi terhet jelentő tanévkezdés segítség nélkül megoldhatatlan. Ezt jelzi, hogy
augusztus végén kevesebb, mint egy hét alatt 500 újabb tanszertámogatást igénylő segélykérő
levél, telefon, e-mail érkezett a Segélyszervezet országos Segélyközpontjába, a nyár folyamán
korábban érkezett több százhoz.
A Segélyszervezet pénzadománygyűjtést indított, hogy 1000 gyermek tanévkezdéséhez
nyújthasson jelentős, kézzelfogható támogatást korcsoportnak megfelelő, minőségi
tanszercsomagok formájában. A Segélyszervezet célkitűzése az volt, hogy a beiskolázás a
legszegényebb magyar családok számára is egy jobb jövő reményét, ne pedig a további
eladósodást és leszakadást jelentse.
Ennek érdekében a szervezet munkatársai komplett füzetcsomaggal, tollakkal, ceruzákkal,
tolltartóval, körző- és vonalzókészlettel, vízfesték és temperacsomaggal, gyurmával, színes
ceruza- és filctollkészlettel töltötték meg a gyermekek üres iskolatáskáját. A Segélyszervezet nem
tankönyveket szerzett be, hiszen ahhoz más forrásból is lehet segítséget kapni, hanem
tanszereket adott. Így a családoknak több pénzük maradt öltözködésre, illetve egyéb
beiskolázással kapcsolatos költségekre (például utazás távolabbi iskolába, vagy kollégiumba).
Az akció országos volt, hiszen a Segélyközpontba az ország minden részéről érkező kérésekre is
reagáltak a szervezet munkatársai.
Elsősorban ugyanakkor a Segélyszervezet otthonaiban és intézményei vonzáskörzetében lakó
rászoruló gyermekek részesültek a csomagokból.

Ennek megfelelően a Segélyszervezet 40 tanszercsomagot tudott kiosztani Miskolcon a
tanévkezdést megelőzően az arra leginkább rászoruló családok között. Olaszliszkán pedig 129
általános iskolás diák vehette át az Segélyszervezet által adományozott tanszercsomagját
szeptember 3-án az ökumenikus istentisztelet és áldás után. Nagyrészük megkönnyebbült,
amikor látta a csomagot kibontva, hogy szinte minden hasznos és fontos iskolaszert megkapott.
Sokan elmondták, hogy egyáltalán semmilyen felszereléssel nem rendelkeztek az
iskolakezdéskor. Helyi munkatársaink számtalan olyan szülővel találkoztak, akik elpanaszolták,
hogy azért nem ment a gyerek az első nap iskolába, mert semmilyen felszerelése nem volt. Ezért
is jelentett különösen nagy segítséget ezeknek a családoknak tanszercsomag, és ezért látszott,
hogy igazán hálásak a gyermekek a támogatásért.
Tanszertámogatás a határon túli magyaroknak
A hazai rászorulók támogatása mellett több száz kárpátaljai (Beregszász és környéke) és erdélyi
(Marosvásárhely és környéke) család gyermekeinek is segítő kezet nyújtottunk a
tanévkezdéséhez. Ennek részeként szeptember 3-án, tanévkezdéskor öt beregszászi iskola 20-20
rászoruló diákjának adtak át tanszercsomagot a Segélyszervezet beregszászi partnere, az
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Erdélyben csak szeptember 17-én, a hazainál két héttel később kezdődött meg az új tanév. A
kései iskolakezdéshez alkalmazkodva, szeptember 15. és 18. között, osztott ki újabb 122
tanszercsomagot rászoruló gyermekeknek a Segélyszervezet. A Marosvásárhelyen és a környező
településeken élő gyermekek között helyi árvaotthonok lakói is kaptak az egységcsomagokból.
Marosszentgyörgyön további háromszáz hátrányos helyzetű diák részesült még iskolakezdési
támogatásban.
A gyűjtés időtartama: 2012. augusztus 16 - szeptember 30.
a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
az Segélyszervezet által saját működési költségre felhasznált keret (c) ebből:
raktározási költség
karbantartási költség
hirdetési költség*
bérköltség
bérjárulékok
a Segélyszervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d=a-b-c)]
adományban részesítettek száma (fő)

4 117 046 Ft
193 443 Ft
370 534 Ft

370 534 Ft

3 553 069 Ft
1000 fő

*Az adományok 9%-át az adományozók felé történő visszacsatolásra és az aktív társadalmi
szolidaritást ösztönző közösségi és kommunikációs tevékenységre fordítottuk, hogy többen és
többet segíthessünk!

