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Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése

Az alapítvány 2007.-ben volt elıször jogosult az 1 %-os adófelajánlás fogadására.
A 2007. évben 16 414 Ft.-ot kapott. Ebból 16 000 Ft.-ot egy mozgássérültek személyi
segítésére létrejött alapítványnak utalt át, gyógyászati segédeszközök megvásárlásának
segítéséhez.
A fent maradó összegbıl 414 Ft. megyei lapban megköszönte az alapítvány a felajánlók
segítségét és tájékoztatott az 1 % felhasználásának céljáról.

2008.-ban az alapítvány 132 291 Ft.-ot kapott. A felajánlott összeg 30%-át 39 000 Ft.-ot
mőködési támogatásra fordította.
Az összeg az alapítvány által mőködtetett - támogató szolgálati tevékenységhez bérelt iroda
rezsi költségének a kifizetéséhez nyújtott segítséget. Az irodába szerveztük az általunk
gondozott fogyatékosok baráti találkozóját, két alkalommal.
A fent maradó összeg 93 291 Ft. hozzájárult ahhoz, hogy az alapítvány cél szerinti
tevékenységében felvállalt támogató szolgáltatást, a városban súlyos fogyatékkal élı
emberek kedvezı feltételekkel vehessék igénybe.
A nehéz anyagi körülmények között élı fogyatékos emberek számára a szállító szolgálat
térítési díját mérsékeltük. 2 fı igényelte, akik heti rendszerességgel kértek szállítást a
munkahelyükre, - kerekes-székkel történı eljutáshoz.
Ebbıl az összegbıl került sor, a városban egyedül álló lehetıségként mőködı nonstop,
mobil telefonos lelki gondozás elérhetıségének biztosítására, a súlyos fogyatékkal élı
emberek számára, a szolgálat nyitvatartási idején túl, valamint hétvégeken és ünnepnapokon
is. Ezzel a lehetıséggel 2008-ban 9 alkalommal éltek az ellátottaink, két alkalommal krízis
helyzetben személyes megkeresésre, intézkedésre is sor került.

2009. évben 160 111 Ft-ot kapott az alapítvány az 1%-os adófelajánlásokból. Az összeg
30%-át 48 000 Ft.-ot a támogató szolgálat mőködtetésére fordította. Ebbıl segítette két
munkatárs közlekedését, akik a város egész területén, tömegközlekedési eszközökön utazva,
naponta 2-3 súlyos fogyatékkal élı lakásában nyújtottak segítséget, illetve kísérték ıket
orvoshoz, bevásárláshoz, hivatali ügyeik intézésekor.
A fent maradó összegbıl 112 111 Ft. a mozgássérült, kerekes-székes gondozottjaink
munkába járását és más városban élı családtagjaik látogatását oldottuk meg heti
rendszerességgel, méltányossági kérelemre csökkentett térítési díj ellenében.
Mőködtettük a szolgálat mobil telefonos információszolgáltatását munkaidın túl és
hétvégeken, a krízishelyzetbe kerültek megsegítésére.

