Polgár Alapítvány – Új Start Alapítvány
Tárgyi adománygyűjtés - és osztás magas roma arányú falvakban
A projekt elindításának indoka:
- terepmunka közben tapasztalt, az alapszükségletek kielégítésében hiányt szenvedő családok tömegei
- magas roma arányú falvakban aktív bevonódást igénylő programokat akartunk elindítani és ez jó
eszköznek tűnt az információszerzésre, a helyiek felmérésére, az alapítvány megismertetésére,
bizalomépítésre
- kihívás a hazai adományozási kultúra megváltoztatására
- az alapítvány egyre bővülő civil kapcsolatrendszere
Tevékenységünk két fő irányt vett,
- egyrészt tematikus tárgyi,
- másrészt tematikus természetbeni szolgáltatások gyűjtése
Előkészítő szakmai munka:
- kidolgoztuk a tematikus gyűjtések rendjét és metódusát
- kiválasztottuk azokat a falvakat, amelyek kutatások szerint a leghátrányosabb helyzetben vannak
- kidolgoztuk az adománykezelés, helyi felmérés, kiosztás és elszámolás rendjét
- településenként leteszteltük, hogy a kiválasztott falvakban van-e alkalmas partner a módszertanunknak
megfelelő adományosztásra és elszámolásra
- lefektettük a nyilvánosságra vonatkozó szabályokat
- rendszeres igény - és elégedettségmérést vezettünk be
az alábbi településeket segítettük rendszeresen:


























Alsóvadász
Ároktő
Bicsérd
Bihartorda
Csenyéte
Diósviszló
Fáj
Gyöngyöspata
Hajdúhadház
Igrici
Kázsmárk
Kishajmás
Köröm
Léh
Martonyi
Mátyus
Olaszliszka
Ónod
Pere
Piskó
Porcsalma
Rakaca
Rásonysápberencs
Romhány
Taktaszada

Tiszakeszi
Tiszaszentmárton
Tiszavasvári
Vilmány






A program jellegzetességei:
-

tematikus gyűjtések évente 3-4 alkalommal (cipő, játék, tanszer és egyéb)
meghirdetésre szép kivitelű plakátok, média, személyes hangú levél
konkrét útmutatások az adományozóknak (tisztaság, sérülésmentesség, jó minőség, speciális
elvárások)
viszonylag rövid határidőn belül éjjel-nappal, hétvégén is átvétel (Jurányinak köszönhető)
magánszemélyektől és célzottan szervezetektől is gyűjtünk
kiválasztott falvakban helyi partnerünk (civil, önkormányzati) felmérés végez a rászorult családok
körében, és előzetesen egyeztetett szempontok szerint listát küld az alapítványba
begyűjtött adományok átvizsgálása, szükség esetén kisebb javítások és tisztítás elvégzése, a
megküldött listák alapján személyes, családi, települési csomagok összeállítása
az adományok helyi partnerhez szállítása (Autóker önkéntesként, vagy futárszolgálattal)
a helyi partner a személyes csomagokat átadja, átvételit írat alá, és fényképpel, beszámolóval
dokumentál
ez a fajta személyre, helyzetre szabott adományozás magában rejt az adományozáson túlmutató
együttműködéseket az érintett településekkel és családokkal
önkéntesek bevonása
korrekt visszajelzés az adományozóknak (honlap, facebook, levél)

A szolgáltatások gyűjtése 2015. évi kezdeményezésünk.
- a „civil menza” ingyenes étkezés biztosítása a bp.-i egyetemista ösztöndíjasainknak (jelenleg a Café Kör
és a Mozsár étterem van benne havonta 20-20 adag ételt felajánlásssal)
- a szemüveggyűjtéshez kapcsolódó partnerkeresés eredményeként a Látszerészek Országos
Szövetségével karöltve komplett szemüvegeket tudunk adományozni rászorult embereknek (kipróbálás
és adaptáció megtörtént)
Eredmények:
2008-2009

2010
•

A Borsod megyei Alsóvadászon kalákás lakás felújítási programot indítottunk kísérleti jelleggel. A
programnak részben a közösség fejlesztése, a helyi cigánytelep aktivitásának felélesztése, másrészt
pedig a romák lakta házak részleges felújításával jobb életkörülmények biztosítása volt a célja. Az
állagmegóvást önkéntes munkával a lakosok maguk végezték el kalákába szerveződve. Alapítványunk - a
házak felmérését követően - építőipari támogatót keresett és talált a Market Építő Zrt.-ben, aki 1.696.265
forint értékű természetbeli adománnyal (faáru, tetőléc, kúpcserép, cserép, pala) fedezte az építőanyag
szükségletet. A helyieket a felújítás során a perkupai Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek
Érdekvédelmi Szervezetének építőipari szakemberei (ács, kőműves) segítette (alapítványi költség 0,8M
Ft), a munkálatokat pedig az alsóvadászi Demokratikus Roma Szervezet koordinálta. 15 ház került
lényegesen jobb állapotba.

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Élelmiszerbankkal (akkor még lehetett)

•

2011
2012

o

2300 kg élelmiszer szétosztása 4 településen (Ároktő, Tiszakeszi, Igrici, Tiszakarád) (összértéke:
0,8M Ft)

o

2000 db joghurt szétosztása 8. kerületi általános iskolákban (összértéke: 0,16M Ft)

o

711 fő részére élelmiszercsomag szétosztása Csengerben (összértéke: 1.05M Ft)

o

818 fő részére élelmiszercsomag szétosztása Tiszakarádon (összértéke: 1.05M Ft)

o

háztartási kisgép 3 településre (összérték: 0,12M Ft)

Az MTV Szólás szabadsága műsorával együttműködve adományokat gyűjtöttünk a kislétai gyilkosság
életben maradt áldozatának. A 13 éves lánnyal készült riportot 2009. decemberében sugározta az MTV,
melynek hatására összesen 1.25M Ft-ot gyűjtöttünk, amit a gyám Tímea életminőségének javítására,
tanulmányainak sikeres folytatására fordíthatta
Tanszer - és ruhaadomány Ároktő, Igrici, Taktaszada településekre. Értéke: kb. 0,6M Ft

•

„Passzold tovább” sportszergyűjtési felhívást küldtünk harminc első- és másodosztályú futballklubhoz és
utánpótlás-nevelő egyesülethez. Az akcióra jelentkező klubok megszervezték a konténereink
kihelyezését és a program meghirdetését az egyesületi tagok és a szülők körében. Az összegyűlt nagy
mennyiségű sportfelszerelést pályázat útján osztottuk szét. 27 hátrányos helyzetű településen 950 fiatal
jutott így hozzá a rendszeres sportoláshoz elengedhetetlen eszközökhöz. Az akció során a legtöbb
sportfelszerelést gyűjtő Sopron SC-t az általunk alapított „Sportolók a méltányosságért” díjban
részesítettük. (Adomány értéke: 3M Ft)

•

tanszergyűjtési akciónkban 655 gyerek kapott 1.813.000 Ft értékű tanszeradományt. Az adományokat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Baranya megye – hátrányos helyzetű – településein
önkénteseink osztották ki. Ároktőn, Bódvaszilason, Kishajmáson, Martonyiban, Mezőcsáton,
Olaszliszkán, Ónodon, Szalonnán, Sápon, Budapesten, Tiszaszentmártonban Emellett közel 1,5M Ft
értékű ruhaadománnyal is enyhíteni tudtuk a tanévkezdés nehézségeit.

•

decemberben téli ruhát, játékot, élelmiszert gyűjtöttünk a legszegényebb településeken élő gyerekek
karácsonyáért. A gyűjtés eredményeként december 21- én Miskolcon több mint 400 gyereknek tudtunk
ünnepi ajándékcsomagot a kezébe adni. Értéke: 1,5M Ft. Az Élelmiszerbankkal együttműködve
Olaszliszkán 132 család (764 rászoruló) kapott nagy értékű élelmiszercsomagot is (értéke: 1,8M Ft)

2013
•
•
•
•

krumpli adományozás felhívásunkra 30 magánszemély és négy cég pénzadományából, 1, 292M Ft-ból
110 mázsa jó minőségű burgonyát vettünk és hat faluban osztottuk szét
 közel 500 családnak, benne közel ezer gyereknek tudtunk segíteni
cipőgyűjtésből nyolc faluba és 5 nagycsaládnak adtunk lábbelit az összegyűlt adományból
 335 gyerek és 45 felnőtt kapott jó minőségű cipőt (értéke: 0,9M Ft)
tanszergyűjtésből nyolc falu hátrányos helyzetű gyerekeinek és öt nagycsaládnak küldtük egyénre
elkészített tanszercsomagot (füzetcsomag, írószer, táska stb.)
 eredmény: 228 gyerek kapott tanszercsomagot (értéke: 0,7M Ft)
karácsonyi játékgyűjtésből 2500 db játékot gyűjtöttünk, az ajándékcsomagokat Miskolcon a Szegények
karácsonya c. rendezvényen adtunk át, valamint további 50 db játékot a Csömöri Családok Átmeneti

Otthonának juttattunk el. Tartós élelmiszereket 11 család részére készítettünk össze, a csomagokba a
gyerekek részére játékokat és ruhaneműt is tettünk.
 Eredmény: 700 gyerek kapott ajándékcsomagot (Értéke: 2,5M Ft)
2014
•

Cipő - és tanszergyűjtés és adományozás eredményeként (720e Ft-ot és 890 pár cipő) teljes tanszer és
írószer csomagot 332, cipőt 590 halmozottan hátrányos helyzetű gyerek és 300 felnőtt kapott. Két
tanodának küldtük el a természetben kapott tanszert, táskát és egyéb iskolai felszerelést. Tizenhárom
faluba (Ónod, Ároktő, Bihartorda, Vilmány, Olaszliszka, Martonyi, Rásonysápberencs, Pere,
Hernádcéce, Tiszakarád, Kutas, Csenyéte, Fáj) és 21 kérelmező családnak jutattuk el az adományt.
(Értéke: 3,3M)

•

Karácsonyi játék gyűjtés és osztás eredményeként kb. háromezer darab játékból, hétszáz darab
könyvből 690 ajándékcsomagot készítettünk, amiből hét falu (Fáj, Bihartorda, Olaszliszka, Erdőharaszti,
Sárazsadány, Piskó, Pere) óvodásai és alsó tagozatosai részesültek. Értéke: 2M Ft)

•

Ruhaadomány gyűjtésből és MrSale új ruha adományából kb. 420 fő részesült Kázsmárk, Ónod,
Vilmány és Pere településeken. Értéke: 0,9M Ft

•

Szerszám és bútor adomány Olaszliszkára került közösségi műhely kialakítására. Értéke: 1M Ft

2015
•

Az Alapítványunk most először hirdette meg a legszegényebb falvak megsegítésére az ágyneműhuzat
és törülköző gyűjtő akcióját. 14 szállodától és 50 magányadományozótól közel hatezer darab textíliát
kaptunk. Hat hátrányos helyzetű településen 424 családnak, személyre szóló csomagot készítettünk. A
bevont települések: Fáj, Csenyéte, Ároktő, Bihartordára, Rásonysápberencs, Domony. A nagycsaládok
piperetermékeket, papucsot, köntöst is kaptak. Minden hozzánk érkezett adományt átvizsgáltunk, csak
kiváló minőségű textíliákat adományoztunk tovább a rászoruló családoknak. Nagy segítséget kaptunk
a Salesianer Miettex Magyarország Kft-től, akik nem csak adományoztak, de a beérkezett ágyneműk
egy részének kitisztításáról is gondoskodtak. Fájon a közösség megszervezte a sérült textilek javítását
ezzel megsokszorozva a kioszkható adományok számát. Értéke: 4,9M Ft

•

Szeptemberben a tanszergyűjtéskor 220 gyereknek nyújtottunk segítséget. Értéke: 0,4M Ft

•

A hagyományos cipőgyűjtésben 2204 pár cipőt kaptunk. Az akció eredményeképpen 23 hátrányos
helyzetű településen élő gyerek jutott jó minőségű lábbelihez. Értéke: 4M Ft

•

Karácsonyi játékgyűjtés eredményeként Ároktő, Bicsérd, Csenyéte, Gagybátor, Igrici, Kázsmárk, Köröm,
Rakaca, Rásonysápberencs és Taktaszada legrászorultabb családjaihoz juttattuk el, helyi partnereinken
keresztül 773 gyereknek ajándékcsomagot, egyéni kérelmező 17 család 52 gyerekéhez postán küldtük
el a csomagokat. Értéke: 2M Ft

•

A MrSale ruhaüzlet kialakított tartós adományozás keretében 680 főnek jutattunk el ruhaadományt.
Értéke: 1,5M Ft

2016

•

tanszer, cipőgyűjtés https://www.youtube.com/watch?v=RJ50SZ-V1Iw
összegyűlt 3700 pár lábbeli, ebből 2100 teljesen hibátlan, újszerű, gyerek által hordható téli, 350 pár
nyári, 800 pár kissé kopott, sérült és 450 pár felnőtt cipő.
26 település halmozottan hátrányos helyzetű családjait segítettük. Az adományozással érintett falvak:
Ároktő, Bagamér, Beret, Bihartorda, Csenger, Csenyéte, Demecser, Füged, Hajdúhadház,
Hernádvécse, Kázsmárk, Kishajmás, Kécske, Kótaj, Krasznokvajda, Martonyi, Mátyus, Novajidrány,
Piskó, Rásonysápberencs, Selyeb, Taktaszada, Tiszakarád, Tiszavasvári, Tomor, Vizsoly. 68 egyéni
kérelemre küldtünk családi csomagot. Az adomány becsült értéke (volt benne 500 Ft értékű kissé sérült
cipő és 60.000,- Ft értékű teljesen új minőségi cipő is) 11,8M Ft

•

karácsonyi játékgyűjtés
Rekord mennyiségű játék és mesekönyv gyűlt össze, annak ellenére, hogy most intézmények kis
számban álltak mellénk, tehát elsősorban magánemberektől kaptuk az adományokat.
Az alábbi települések leghátrányosabb helyzetű családjainak állítottunk össze személyre szóló (nem,
életkor, gyerekszám) ajándékcsomagokat az összegyűlt jó minőségű, értékes játékokból:
Taktaszada (75 gyerek), Gyöngyöspata (95 gyerek) Martonyi (54 gyerek), Hajdúbagos (48), Vaja (74),
Léh (74), Tiszavasvári (58), Ároktő (84) Fáj (155), Kázsmárk (154 gyerek). Jópár egyéni kérelemre is
készítettünk csomagokat, ami 78 gyereket érintett. Csenyéte óvodájába és napközijébe száz gyerek,
Diósviszlóra ötven gyerek megajándékozására alkalmas csomagot küldtünk. Összesen 1100 gyereknek
tudtuk szebbé tenni az ünnepeket. Értéke: 3M Ft

•

nyugdíjasok Erzsébet utalvány felajánlásából 0,49M jött össze.

•

a szemüveg adományozási programban („Esélyt a szemnek”) adomány szemüvegkeretbe orvosi recept
alapján készítettük el a szemüvegeket önkéntes optikusok bevonásával két helyszínen Ároktő 31 fő
39db szemüveg, Pere 32 fő 42db szemüveg, értéke összesen 1,215M Ft

2017
•

tanszer, cipőgyűjtés
Több mint öt ezer kiváló minőségű lábbelit sikerült összegyűjtenünk.
A cipő és – tanszer adományozásba bevont települések: Taktaszada, Csenyéte, Fáj, Kishajmás,
Patapoklosi, Piskó, Tiszavasvári, Vaja, Bagamér, Hajdúbagos, Bihartorda, Ónod, Rásonysápberencs,
Krasznokvajda, Alsóvadász, Szikszó.
Az adomány becsült értéke (volt benne 500 Ft értékű kissé sérült cipő és 60.000,- Ft értékű teljesen új
minőségi cipő is) 13M Ft

•

karácsonyi játékgyűjtés
több, mint négy ezer darab játékot sikerült összegyűjteni, és 975 névre szóló családi csomagokként
eljuttatni az alábbi településekre:
Olaszliszka, Fáj, Szin, Korlát, Alsóvadász, Kázsmárk, Bihartorda, Ároktő, Taktaszada, Diósviszló

Az adomány becsült értéke: 3M Ft
•

A FÜGE Egyesülettel együttműködve két faluba (Csenyéte, Fáj) gyerekeknek szóló színházi előadást
közvetítettünk.

•

szemüveg adományozási programban („Esélyt a szemnek”) adomány szemüvegkeretbe orvosi recept
alapján készítettük el a szemüvegeket önkéntes optikusok bevonásával két helyszínen, Piskón 33 főnek
48db szemüveg, Kishajmáson 33főnek 46db szemüveg értéke összesen: 1,4M Ft

Összesen 2008 – 2017 között alkalmi akcióinkban min. 65.6M Ft értékű adomány gyűjtöttünk össze, és
adtuk tovább a legnehezebb helyzetben élő családoknak.
Az alapítvány ezzel a klasszikus karitatív tevékenyégével több ezer emberhez vitte az alapítvány hírét.
Alacsony költséggel több tíz millió forint értékű minőségi adományt gyűjtöttünk be, és juttatuk el célirányosan
a legnehezebb helyzetben élőkhöz. A leghátrányosabb helyzetű falvakkal kapcsolatot építettünk ki, ami
megnyitja új programok elindításának lehetőségét. Ahány támogatott település, annyi roma aktivista, aki a
módszertanunk által gyakorlottabb, tudatosabb és elkötelezettebb lett helyi közösségük ügyeinek
intézésében. Az alapítvány a személyes adományozással új utakat nyitott a hazai adományozásban.
A program továbbfejlesztésének iránya
- stabil adományozó szervezetekkel tartós adományozási megállapodások (szállodák, éttermek, iskolák)
megkötése
- újabb adományozói kör (élelmiszer kereskedelmi, építőipari, taneszköz, szállítmányozás, stb.) bevonása
- az egészség méltányosság területén a szemüveg projekt mellett más programok (pl. fogászati)
elindítása
- a kiválasztott falvakban a rendszeres adományozással érintett családokból „önsegélyező” csoportok
létrehozása, amivel kimozdíthatjuk őket a passzív szerepből, hangjukat hallató, erőforrásaikat számba
vevő, helyi együttműködések ösztönözhetjük őket

