
Az Igazgyöngy alapítvány adomány-felhasználása 2017. évben 

Adománygyűjtési forma megnevezése Időtartama Befolyt összeg, mennyiség Felhasználása 

Tárgyi adományok    

használt ruha, lakástextil, cipő 
adományozása 

folyamatos - adományozók személyesen (irodánkhoz) 
hoztak 31 alkalommal személyenként 
több táskányi, zsáknyi ruhaneműt 

- postai úton 214 csomagban 1862,239 kg 
- a budapesti gyűjtőhelyről (ahova az 

adományozók személyesen vitték el) 13 
alkalommal 34,5 teherautónyi 

21 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, tovább 
postázva. 

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

folyamatos - 31 alkalom – budapesti és egyéb helyről 8 településen osztva, kb. 75 családnak, 
valamint az alapítvány közösségi 
helyiségeiben felhasználva Toldon és 
Berettyóújfaluban. 

használt bicikli adományok folyamatos - 7 db + gyerekbiciklik A kapcsolatrendszerünkben működő 
óvodákhoz, illetve a toldi együttműködő 
családokhoz kerültek. 

játék, könyv adományok folyamatos - A legtöbb ruhacsomagban játékok is 
voltak. 

- 24 külön játékcsomag. 
- 10 doboz lego 
- 4 (új) görkorcsolya (névre szóló 

csomagban is), roller 
- Több száz cipős dobozos ajándék 
- sportfelszerelések – új és használt is 
- 3 gitár 
- Adj egy macit akcióban 12 nagy csomag 
- 1 daloskönyv 
- 5 alkalommal csak könyvet tartalmazó 

csomag 
- a vegyes csomagokban is voltak könyvek 
- kaptunk szótárakat és térképeket is külön 
- a Tanoda kívánságlistájára 12 alkalommal 

érkezett könyvcsomag 
 

21 településen, több mint ezer gyereket 
elérve, személyesen, az óvodákon, 
iskolákon keresztül, évente többször, 
valamint a Toldi Tanodában kerültek 
felhasználásra. 



új és használt szemüvegkeret 
adományozása 

folyamatos - 5 alkalommal kaptunk (nagyobb 
mennyiségű) szemüvegkereteket és 
külön gyerekszemüvegeket + 
átruházható 50%-os Ofotért kuponokat 
és pénzadományt szemüvegre 

12 gyereknek tudtunk adni szemüveget, 
amit többször javítottunk is.  

tisztálkodó és tisztítószerek 
adományozása 

 - 12 alkalommal postai csomagban 51287 
kg 

-  egyéb csomagokban több alkalommal 
különféle tisztálkodó szerek 

- natúr szappanokat nagy mennyiségben 
kaptunk 

- Gyűjtőhelyről hozott 7 zsáknyi 
tisztálkodó- és tisztítószerek 

- utalványok (DM, Penny) 

9 településen osztva, kb. 120 családnak, 
évente többször. 

élelmiszeradományok 
magánszemélyektől, cégektől 

folyamatos - postán kb. 68350 kg  
- 13 alkalommal célzottan családoknak 
- csomagokban édességek, 
- mikulásos, húsvétra csomagok 
- 20 alkalommal több doboznyi tartós 

élelmiszer 
- esetenként a támogatók személyesen 

vitték családokhoz 

16 településen, év közben folyamatosan 6 
településen, valamint Karácsonykor és 
Húsvétkor kb. 250 családnak. 

élelmiszeradományok a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesületen keresztül 

 - 2261 kg tartós élelmiszer. Karácsonykor 154 családnak szétosztva. 

új ruhák, lábbelik folyamatos - kb. 400000 Ft értékben vásárolt új ruha 
és az egyéb hozott és postai 
csomagokban több alkalommal vegyesen 
a használt ruhákkal 

7 településen, 95 családnak szétosztva. 

tanszerek folyamatosan, de 
elsősorban 
augusztus-
szeptember 
időszakban 

- 1 doboznyi angol tananyag 
- 25 alkalommal gyűjtőhelyről is elhozott, 
- felszerelt iskolatáskák postai 

csomagokban is 
- támogatók által személyesen elhozott 

dolgok: íróasztaltól kezdve a 
tornafelszerelésig mindenféle eszköz 

-  

16 településen 825 gyereknek szétosztva, 9 
iskolának kezdőcsomagok adományozása, 
ezzel további 400 gyereket elérve. 



használt számítógépek, laptopok 
adományozása 

 - 5 db laptop 
- 2 db régebbi fajta okos telefon 

Az alapítvány munkafeltételeinek 
javítására. 

Pentacolor adomány  - képzőművészeti eszközök, anyagok 
(festékek, formalyukasztók, papírok, stb.) 
6 070 066 Ft értékben 

Az alapítvány által fenntartott művészeti 
iskola óráin felhasználva. A 
kapcsolatrendszerünkben levő óvodáknak, 
általános- és középiskoláknak, 
szakközépiskoláknak, egyetemeknek 
továbbadományozva. 

Pénzadományok 

ösztöndíjprogram folyamatos 7 490 753 Ft 69 gyerek bevonásával 

örökbefogadó támogatók folyamatos 6 531 391 Ft 363 gyereknek a művészeti oktatásban való 
részvételének támogatása 

fogamzásgátló program támogatása folyamatos 60 000 Ft 12 személynek 

gyógyszerprogram támogatása folyamatos 30 000 Ft Ebből a támogatásból 15 alkalommal 
segítettünk. A 2017-es évben egy másik 
alapítvány támogatta a 
gyógyszerprogramunkat, az elszámolás 
közvetlenül nekik történt, pénz nálunk nem 
jelent meg ebből. 

tűzifaprogram támogatása téli időszak 998 000 Ft A téli időszakban többször 85 családnak. 

célzott projekttámogatások cégektől folyamatos 23 490 094 Ft A kríziskezeléshez, közösségfejlesztéshez, 
munkahelyteremtéshez, oktatáshoz-
fejlesztéshez szükséges, napi szintű 
szociális munkához szükséges bérek, 
járulékok 

szabadon felhasználható céges 
támogatások 

folyamatos 18 448 731 Ft A társadalmi vállalkozás likviditásának 
biztosítására és fejlesztésére tartalékolja az 
alapítvány, illetve a támogatott 
programjaink kiegészítésére, valamint az 
adományokkal kapcsolatos logisztikai 
költségekre. 

szabadon felhasználható 
magánszemélyes támogatások 

folyamatos 13 029 663 Ft Személy, és adományszállításra, 
útiköltségek egészségügyi szolgáltatások 
elérésére, hivatali ügyintézésre, szociális 
munkatársak falvakba való kijárásra, 
önfenntartást segítő programok 



támogatására. 

táborozási, kirándulási célú támogatások 2017. tavasz 1 047 519 Ft gyerekek táborozásaira, kirándulásaira 
 

Tanoda támogatás folyamatos 3 771 636 Ft Tanulmány felzárkóztatás biztosítása 
(útiköltség, bérek, internet, kisértékű és 
fogyóeszközök) 
 

Ajándékozz Karácsonyt 2017. 2017. december 18 989 422 Ft A karácsonyi időszakban ebből a 
támogatásból elérhettünk több mint 1000 
családot, ezen felül 500 családnak 
élelmiszer, tűzifa csomag, kríziskezelés, 
gyógyszerek, útiköltség, stb. + taralék előre 
nem látható krízishelyzetekre. 

Genertel kampány 2017. november, 
december 

363 880 Ft A karácsonyi időszakban ebből a 
támogatásból támogathattunk 72 családot. 

 


