
Az Igazgyöngy Alapítvány adomány-felhasználása 2015-ben 
 

adománygyűjtési 
forma megnevezése 

időtartama befolyt összeg, mennyiség  felhasználása 

Tárgyi adományok:    

használt ruha, 
lakástextil, cipő, 
adományozása 

folyamatos - postai úton kb. 875.056 kg 
- adományozók hoztak 
személyesen 26 alkalommal, kb. 
10 m3 
- Budapesti gyűjtőhelyről 10 
alkalommal, kb. 50 m3 
- két teherautóval kaptunk 
Ausztriából, kb. 30 m3 

19 településen osztva a rászoruló 
családoknak, kb. 1200 családot elérve, évente 
többször. (A települések egy részénél a 
családsegítőkhöz, önkormányzatokhoz 
eljuttatva, 20-25 zsákkal egy-egy alkalommal, 
továbbosztásra.) 

használt bútor, 
berendezési tárgyak, 
háztartásban 
használható dolgok 
(háztartási gépek, 
edények) 
adományozása 

folyamatos - Budapesti vagy egyéb 
helyről  19 alkalommal  

6 településen osztva, kb. 50 családnak. 
+ az alapítvány közösségi helyiségeiben 
felhasználva Toldon és Berettyóújfaluban. 

használt bicikli 
adományok 

folyamatos -  40 db,  Javítás után részben az ingyenesen 
kölcsönözhető bicikliparkunkba kerültek 
Toldra, részben használatra kiadva toldi, 
együttműködő családoknak. 

játék, könyv 
adományok  

folyamatos - 800 cipősdoboz 
- kb. 80 zsák vagy doboz 

19 településen, több mint ezer gyereket 
elérve, személyesen és óvodákon, iskolákon 



keresztül, évente többször is. 
 

új és használt 
szemüvegkeret 
adományozása 

folyamatos - 48 db 12 rövidlátó gyereknek és 2 felnőttnek 
megcsináltatva, javíttatva. 

tisztálkodó és 
tisztítószerek 
adományozása 

folyamatos - postai úton: 18 alkalommal, 3-
6 kg, 
-DM + egyéb céges és 
magánszemélyektől jövő 
adományokban, kb. 100 kg 

7 településen osztva, kb. 110 családnak, 
évente többször. 

élelmiszer adományok 
magánszemélyektől, 
cégektől 

folyamatos 
 
 
 

kb. 500 kg 16 településen, az év közben folyamatosan 6 
településen, 100 családnak 
 

élelmiszeradományok 
a Magyar 
Élelmiszerbank 
Egyesületen keresztül 

folyamatos 16 alkalom Karcagról, 1 865 kg 
4 alkalom Budapestről 1 215 kg 
Tesco Karácsony 812 kg 

A karcagi és a budapesti élelmiszer 
adományok 3 településen kerültek kiosztásra. 
A Tesco Karácsonyi adománygyűjtésből 98 
családnak tudtunk élelmiszeradomány 
osztani. 

Új ruhák folyamatos -50 db újruha-csomag, 
gyerekatléta (postai 
csomagban) 
-kesztyűk, sapkák, zoknik , 

6 településen, 70 családnak szétosztva. 

Tanszerek  augusztus-
szeptember 

-tanszeres csomagok, 
tankönyvek (44 kg postán) 
100 000 Ft magánszemélytől 

16 településen, 800 gyereknek szétosztva, 9 
iskolának kezdőcsomagok adományozása, 
ezzel további 400 gyereket elérve 



Élelmiszerlavina március-
októberig 

1 500 kg vetőmag (burgonya, sárgarépa, petrezselyem, 
stb.) 30 családnak kiosztva, valamint a toldi 
közösségi kertben felhasználva. 

használt számítógépek 
adományozása 

folyamatos - 10 db 10 családnak, 6 településen. 

Pénzadományok:  -   

ösztöndíj program folyamatos 5 321070 Ft 42 gyereknek, 11 településen 

„örökbefogadó” 
támogatók 
 

folyamatos 4 057 240Ft 230 gyereknek a művészeti oktatásban való 
részvételének támogatása  

fogamzásgátló 
program támogatása 
 

folyamatos 50 000 Ft 3 településen, 14 asszonynak  

gyerekgyógyszer 
program támogatása 

folyamatos 600 000 Ft 3 településen, havi 30 alkalommal  

tűzifa program 
támogatása 

téli időszak 600 000 Ft  Karácsonykor 150 családnak, a téli időszakban 
még 40 családnak. 

„Ajándékozz 
karácsonyt” kampány 
és egyéb karácsonyhoz 
kötődő 
pénzadományok 

adventi időszak 5 038 458 Ft A karácsonyi időszakban ebből a 
támogatásból 500 családnak élelmiszer, tűzifa 
csomag. (Más forrásból további családok 
támogatása.) 

Célzott 
projekttámogatások 
cégektől 

folyamatos 4 777 238 Ft Baba-mama klub működtetése, Tanoda 
program támogatása, munkahelyteremtő és 
közösségfejlesztő programok támogatása. 

szabadon folyamatos 8 844 795 Ft Tartalékképzés előre nem látható 



felhasználható céges 
támogatások  

helyzetekre, a működés és a pályázatok 
folyamatosságának biztosítására, illetve 
támogatott programjaink szükséges 
kiegészítésére. 

Célzott támogatások 
magánszemélyektől 

folyamatos 2 015 820 Ft Kríziskezelésre, 12 településen, 500 családot 
elérve. 

szabadon 
felhasználható 
magánszemélyektől 

folyamatos 10 464 557 Ft Személy (gyerekeknek eredményhirdetésre, 
kiállításra, rendezvényre) és adomány-
szállítási támogatások, útiköltségek 
egészségügyi szolgáltatások elérésére, hivatali 
ügyintézésre, a szociális munkát végző 
munkatársak falvakba való kijárásra, 
önfenntartást segítő programok támogatása. 
A tanoda épület megvásárlására Toldon. 

táborozási, kirándulási 
célú támogatások 
 

folyamatos 60 000 Ft Gyerekek táborozásaira, kirándulásaira. 

Adjuk össze kampány 2015.nov. 642 630 Ft Tanoda épület renoválása Toldon. 
magán személyek 
kampányai  

egyéni gyűjtések 
több alkalommal 

592 600 Ft Lakhatási körülmények javítására Toldon. 

korrepetálásra folyamatos  120 000 Ft Tanulmányi felzárkóztatás biztosítása 
(útiköltség, internet) 

krízistámogatás a 
bankcsőd idején  

2015. februártól 
májusig 

40 millió Ft állami, 15 millió Ft 
OSI, 23 389 953 Ft magán és 

céges adományok 

A bankcsőd során elvesztett, a működés 
azonnali biztosítását, a pályázatok és az iskola 
működtetésének fenntartására fordítva. 

  összesen: 121 674 361 Ft  



 


