Az Igazgyöngy alapítvány adomány-felhasználása 2020. évben
Adománygyűjtési forma megnevezése
Időtartama
Tárgyi adományok
Használt
ruha,
lakástextil,
cipő Folyamatos
adományozása, maszkok

Befolyt összeg, mennyiség
-

Használt bútor, berendezési tárgyak, Folyamatos
háztartásban
használható
dolgok
(háztartási
gépek,
edények)
adományozása
Használt bicikli adományok
Folyamatos

-

Játék, könyv adományok

-

Folyamatos

-

Új
és
használt
adományozása
Tisztálkodó
adományozása

és

szemüvegkeret Folyamatos

-

tisztítószerek Folyamatos

-

Élelmiszeradományok
magánszemélyektől, cégektől

Folyamatos

-

adományozók személyesen (irodánkhoz)
hoztak 90 alkalommal személyenként
több táskányi, zsáknyi ruhaneműt
postai úton 353 csomagban 2061,490 kg
a Budapestről 25 teherautónyi adomány
lett elhozva
38 alkalom – budapesti és egyéb helyről

Felhasználása

28 településen osztva a rászoruló
családoknak, kb. 1350 családot elérve,
évente többször. A települések egy részénél
a családsegítőkhöz, önkormányzatokhoz
eljuttatva,
25-30
zsákkal,
egy-egy
alkalommal, tovább postázva.
9 településen osztva, kb. 45 családnak,
valamint
az
alapítvány
közösségi
helyiségeiben felhasználva Toldon és
Berettyóújfaluban.
12 db felnőtt- és gyerekbiciklik
A kapcsolatrendszerünkben együttműködő
családokhoz kerültek.
A legtöbb ruhacsomagban játékok is 28 településen, több mint ezer gyereket
voltak.
elérve, személyesen, az óvodákon,
24 külön játékcsomag
iskolákon keresztül, évente többször,
Több száz cipős dobozos ajándék
valamint a Toldi Tanodában kerültek
Sportfelszerelések – új és használt is
felhasználásra.
„Adj egy macit” akcióban 9 csomag
7 alkalommal csak könyvet tartalmazó
csomag
a vegyes csomagokban is voltak könyvek
8 alkalommal kaptunk szemüvegeket, 28 gyereknek tudtunk adni szemüveget,
szemüvegkereteket
és
külön amit többször javítottunk is.
gyerekszemüvegeket
támogatást szemüvegre
32 alkalommal postai csomagban 301 890 19 településen osztva, kb. 129 családnak,
kg
évente többször.
egyéb csomagokban több alkalommal
különféle tisztálkodó szerek
postán kb. 436 820 kg érkezett
19 településen, év közben folyamatosan,
Húsvétra, Mikulásra, Karácsonyra több valamint Karácsonykor és Húsvétkor kb. 584
csomag élelmiszer és édesség érkezett
családnak.

Élelmiszeradományok
a
Magyar Folyamatos
Élelmiszerbank Egyesületen keresztül

-

Tanszerek

-

Folyamatosan, de
elsősorban
augusztusszeptember
időszakban

-

Használt számítógépek, laptopok, tabok, Folyamatos
telefonok adományozása

-

32 alkalommal több doboznyi tartós
élelmiszer
5 alkalommal a debreceni raktárból (1050 A debreceni raktárból kapott adományokat
kg), Tesco adománygyűjtés karácsonykor alkalmanként átlagosan 35 család között, a
(1053 kg)
karácsonyi gyűjtésből befolyt adomány 65
család között került kiosztásra.
felszerelt
iskolatáskák
postai 14 településen 215 család gyerekeinek lett
csomagokban
osztva tanszer.
támogatók által személyesen elhozott
dolgok:
íróasztaltól
kezdve
a
tornafelszerelésig mindenféle eszköz
14 alkalommal személyesen lehozott
adományokban tanszerek, iskolatáskák
30 alkalommal postán érkezett tanszer
(füzet, ceruza, radír, festék, ecset, filc,
gyurma, írólap, rajzlap, stb.)
41 db laptop
Az
alapítvány
munkafeltételeinek
16 db Tab
javítására. Gyerekek online oktatásához.
3 db telefon
10 db számítógép

Pénzadományok
Ösztöndíjprogram
Örökbefogadó támogatók

Folyamatos
Folyamatos

9 305 436 Ft
4 115 440 Ft

Fogamzásgátló program támogatása
Gyógyszerprogram támogatása

Folyamatos
Folyamatos

199 847 Ft
294 345 Ft

Szabadon
támogatások

felhasználható

céges Folyamatos

34 291 187 Ft

Szabadon
felhasználható Folyamatos
magánszemélyes támogatások

59 266 659 Ft

80 gyerek bevonásával
275 gyereknek a művészeti oktatásban való
részvételének támogatása
Igény szerint folyamatosan
Ebből a támogatásból és saját forrásból 145
családnak segítettünk több alkalommal.
A társadalmi vállalkozás likviditásának
biztosítására és fejlesztésére tartalékolja az
alapítvány,
illetve
a
támogatott
programjaink kiegészítésére, valamint az
adományokkal
kapcsolatos
logisztikai
költségekre.
Személy,
és
adományszállításra,
útiköltségek egészségügyi szolgáltatások

Tanoda támogatás

Folyamatos

3 214 781 Ft

Ajándékozz Karácsonyt 2020.

2020. novemberdecember

24 238 586 Ft

Iskolakezdési támogatás

2020. augusztus és
szeptember
2020. márciustól
folyamatosan

162 000 Ft

COVID vírushelyzet, kríziskezelés

48 547 046 Ft

Egyéni, családi támogatások

Folyamatos

1 341 406 Ft

Koronaékszer

2020. május

1 177 041 Ft

Köznevelési támogatás elvonás pótlása

2020. augusztusoktóber

31 106 456 Ft

Karácsonyi Licit

2020. december

1 740 000 Ft

FREE SZFE

2020. december

494 380 Ft

elérésére, hivatali ügyintézésre, szociális
munkatársak falvakba való kijárásra,
önfenntartást
segítő
programok
támogatására.
Tanulmány
felzárkóztatás
biztosítása
(útiköltség, bérek, internet, kisértékű és
fogyóeszközök)
A karácsonyi időszakban ebből a
támogatásból elérhettünk több mint 1200
családot, ezen felül 450 családnak
élelmiszer és tűzifa csomagot adtunk.
Iskoláknak és személyesen gyerekeknek
iskolaszer támogatás.
Pénzbeli családi támogatás, fertőtlenítőszer,
tisztítószer csomag, tartós élelmiszer
csomag, Tablet és SIM kártya vásárlása,
brikett vásárlás, gyermek és felnőtt vitamin
vásárlás
Bérlet és kollégiumi díj támogatása,
születésnapi támogatás, családi
támogatások
Krízis kezelés, integrációt elősegítő program
szervezése
Az Igazgyöngy Alapítvány által fenntartott
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
működési költségeire.
SZUNO kézműves projekt fejlesztése
Krízis kezelés

