szeretet.éhség. 2012.

A 2012-es szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés során beérkezett összeget a
Segélyszervezet intézményhálózatának működtetésére, az intézmények korszerűsítésére,
valamint új szolgáltatások indítására fordította.
A támogatás jelentős része a kastélyosdombói családok átmeneti otthonának kialakítására (az
otthon épületének felújítására) került felhasználására. Az otthonban megvalósuló innovatív
modellprogram ötvözi a hagyományos, rászoruló családoknak átmeneti otthont biztosító
intézmény (az úgynevezett családok átmeneti otthona) feladatait egy egyedi reintegrációs
programelemmel, amely lehetővé teszi, hogy az itt élő családok saját háztáji gazdaságot
alakítsanak ki. További információk a modellprogramról itt találhatók.
A szervezet miskolci családok átmeneti otthonának épülete is jelentős mértékű felújításra szorult.
A miskolci szociális és fejlesztő központja kívül-belül megújult a részben a szeretet.éhség. során
érkezett forrásoknak köszönhetően (a renoválást ezenfelül EU-s források, valamint vállalati
adományok tették lehetővé). A nagyszabású fejlesztés szükségességét az épület folyamatosan
romló állapota indokolta, amely már veszélyeztette annak rendeltetésszerű használatát. A
központ egyes részei halaszthatatlan felújítást igényeltek: ezen részek válaszfalaiban lévő
hőszigetelő betétek összeroskadtak, illetve megtelepedtek benne a kártevők. A vizes
helyiségekben a tartóváz több helyen elkorhadt, leromlott a vizesblokkok állapota, hiányzott a
teljes vízszigetelés. A tetőszigetelés elöregedéséből adódóan több helyen fel- és leázások voltak
tapasztalhatók. Az épületben egyesített szárnyú nyílászárók voltak beépítve, amelyek
vetemedtek, korhadtak, nem záródtak jól, s nem feleltek meg az energiatakarékossági
szempontoknak sem. A megromlott állagú épület felújításán túl az átmeneti otthonba érkező
családoknak nyújtott ellátásban olyan új igények és követelmények fogalmazódtak meg,
amelyeknek az intézmény további korszerűsítés nélkül nem tudott megfelelni. A felújítás és
bővítés fő célja az volt, hogy minden ellátott, bent lakó család számára biztosíthatóak legyenek a
méltó életkörülmények, valamint az ellátások hatékony működéséhez ideális háttér,
infrastruktúra álljon rendelkezésre.
A munkálatok során az épület teljes körű akadálymentesítése is megtörtét, hogy
mozgáskorlátozottak is gond nélkül igénybe tudják venni az Ökumenikus Segélyszervezet
intézményének szolgáltatásait. Az átmeneti otthonban kiemelt szempont, hogy családok és a
gyermekek számára szervezett programok ideális körülmények között valósulhassanak meg, ezért
az intézményben egy nagyobb csoportszobát is létrehoztak. Az átalakításnak köszönhetően
modern, barátságos, energiatakarékos és jól használható lakóhelyiségek, közösségi terek várják
az Ökumenikus Segélyszervezettől segítséget kérő családokat Miskolcon. További információ a
felújításról, valamint az intézményről.
A 2012-ben létrehozott csepeli hajléktalanok nappali melegedője építési munkálataihoz is
további forrásokra volt szükség, amelyet az Országos Adventi Pénzadománygyűjtés biztosított.
Nappali melegedőnkben átfogó, személyre szabott támogatást nyújtunk a hajléktalanoknak.

Nemcsak fizikai állapotukat javító ideiglenes tartózkodási, étkezési, tisztálkodási lehetőséget
biztosítunk számukra, hanem az önálló lakhatás megteremtéséhez, a társadalomba való
beilleszkedéshez is igyekszünk segítő kezet nyújtani. Ezt szolgálja többek között a munkahely- és
albérletkeresésben, valamint a hivatalos ügyek intézésében való támogatás, a személyre szabott
mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás. További információ a csepeli intézményről.
A szervezet gyulai Szociális és Fejlesztő Központja is teljes körű átalakításra szorult (ezekhez a
2014-es adventi gyűjtés biztosított végül elegendő forrást). A munkálatok megkezdéséig
feltétlenül szükséges javítások elvégzését is a 2012. évi szeretet.éhség. során érkezett
adományok tették lehetővé. További információ a szervezet gyulai központjáról.
A bevételekből ezenfelül részben a karácsonyi ételosztásokat finanszírozta a szervezet: ennek
keretében az adventi időszakban naponta 1000 adag melegételt osztottak ki a szervezet
munkatársai és önkéntesei rászoruló családoknak, valamint fedélnélkülieknek.
Az ételosztásokon túl a szervezet Országos Segélyközpontja által a nélkülözőknek eljuttatott
csomagok (amelyek jórészt gyógyszereket, tartós élelmiszereket tartalmaztak) költségeit is
fedezte a gyűjtésből befolyt összeg. További információ a Segélyközpontról.

A gyűjtés időtartama: 2012. december 1 - 31.
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-bc)]
*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!
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