Rendkívüli hideg Magyarországon - 2012. február
22 ezer telefonhívás, 5 millió forint adomány, 1000 önkéntes munkaóra és 15 ezer adag étel a téli
krízisidőszakban. Ezek a számok is jól illusztrálják a Segélyszervezet téli hidegben végzett
munkájáért való összefogás mértékét. A 2012 februárjában tapasztalt rendkívüli hideg idején a
Segélyszervezet minden tőle telhetőt igyekezett megtenni, hogy segítsen az időjárás miatt
kritikus helyzetbe került embertársainkon.
Napi 24 órában nyitva tartó téli krízisközpontot üzemeltetett a Segélyszervezet Csepelen. Az
összesen 60 fő befogadására alkalmas, több fűthető helyiséggel rendelkező épület a hideg elől
menedéket kereső hajléktalanokat fogadta február hó folyamán
A szervezet vidéki hajléktalanokat segítő intézményei is a maximális kapacitáson felül működtek.
A Segélyszervezet munkatársai ezen felül megerősítették a városi és a kistérségi utcai segítő
szolgálatukat, hogy minél nagyobb kapacitással tudják felkeresni és támogatni, továbbá a nappali
melegedőkbe és az éjszakai menedékhelyre invitálni az utcán élőket.
A gyulai intézmény munkatársai ezenkívül részt vettek a tanyavilágban élők felkeresésében és
támogatásában. A Segélyszervezet munkatársai naponta többször keresték fel a város
peremvidékén, erdőkben, hobbitelkeken kalyibákban, romos épületekben, vagy éppen sátorszerű
tákolmányban a hideg ellen menedéket keresőket, hogy ivóvizet, élelmet, ruhát, lábbelit és
takarókat vigyenek, ezzel is elősegítve a túlélésüket. A meglátogatottak közül volt olyan, akinek
egyetlen szobáját annak ajtaján keresztül már nem lehetett megközelíteni, így az utcai szociális
munkát teljesítőknek az ablakon kellett bemászni. Egy nehéz körülmények között élő házaspár
egyetlen vagyonát, a tavasszal levágásra szánt kacsát félti a legjobban, ezért azt is a félig-meddig
fűtött négy fal között helyezte el. Az utcán és a város peremvidékén élőknek rendkívüli
megpróbáltatást okozott a hideg időszak. A kiosztott takarók, hálózsákok, meleg tea és a
népkonyhán átvehető napi melegétel adagok életeket mentettek.
Olaszliszkán február 6-a és február 10-e közt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el
takarékossági okok miatt. A gyerekek felügyeletét ez idő alatt a Segélyszervezet Fejlesztőháza
vállalta át. Így a gyerekek ezeken a napokon 9.00-16.00-ig az intézményben tartózkodhattak és
napi kétszeri étkeztetést biztosítottak számukra. Erre azért is volt nagy szükség, mert a
településen élő gyerekek családjainál a nehéz anyagi körülményeik miatt csak estére volt
biztosított a meleg, fűtött helyiségben tartózkodás.
A szervezet a határokon túl élőknek is segítséget nyújtott. A kárpátaljai Beregszászon és a
járásban 50 nehéz körülmények között élő családnak, idős, egyedül élő embernek adományozott
a tüzeléshez egy hónapra elegendő, körülbelül 300 kg/család fabrikettet.
A Belügyminisztérium levélben mondott köszönetet az Ökumenikus Segélyszervezetnek, hogy a
rendkívüli hidegben gyors és hatékony intézkedésekkel segítette a rászorulókat. Dr. Szaló Péter

helyettes államtitkár Dr. Pintér Sándor nevében küldött levelében elismerően ír a Segélyszervezet
hajléktalanokat és más rászorulókat szolgáló krízis melegedőiről és adománygyűjtő
tevékenységéről.
A szervezet a határokon túl élőknek is segítséget nyújtott. A kárpátaljai Beregszászon és a
járásban 50 nehéz körülmények között élő családnak, idős, egyedül élő embernek adományozott
a tüzeléshez egy hónapra elegendő, körülbelül 300 kg/család fabrikettet.
A gyűjtés időtartama: 2012. február 1 - 29.
a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
az Segélyszervezet által saját működési költségre felhasznált keret (c) ebből:
raktározási költség
karbantartási költség
hirdetési költség
bérköltség*
bérjárulékok*
a Segélyszervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d=a-b-c)]
adományban részesítettek száma (fő)
*Az adományok 9%-át a segélyprogram közvetett költségeinek fedezésére fordítottuk, hogy
professzionális, átlátható és fenntartható segítséget tudjunk nyújtani!

5 421 407 Ft
242 498 Ft
464 164 Ft

371 536 Ft
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4 714 745 Ft
1000 fő

