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ADHAT – ADJUKÖSSZE.hu beszámoló 2021

Alapítványunk 2012. június 29-én kötött szerződést a Nonprofit Információs és Oktatási Központtal
(NIOK), ekkor csatlakoztunk az Adhat Vonal, mai nevén adjukössze.hu programhoz, amelynek
segítségével az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az egész országban a rászorulók ingyenes ételosztás
útján történő megsegítésével foglalkoztunk. 2021-ben országosan hetente 13200 tál meleg ételt és
összesen több, mint ezer tonna tartós élelmiszert, tejterméket, zöldséget és gyümölcsöt juttattunk
nehéz sorsú embertársainknak.
A számunkra kijelölt Adomány vonalra érkezett hívások mindegyike bruttó 500 Forint támogatást
jelentett Alapítványunk számára. A 2021-es év során összesen 488 db hívás, illetve sms érkezett,
melyekből 231.994 Forint adomány folyt be. A telefonszolgáltatók részére ebből nettó 6.033 Ft-ot
kellett megtéríteni, így az adományközvetítői díjjal csökkentve, összesen 189.407 Forintot tudtunk
programunkra, az ételosztásra fordítani. Szervezetünk a beérkezett adományok teljes összegét a
rászorulók élelmiszertámogatás útján történő megsegítésére fordította.
A 2021-ben beérkező hívások, illetve az azok alapján befolyt adományok

A beérkezett hívásokból
Hívások
A telefon-szolgáltatók
származó adomány teljes
száma
részére átutalt díj nettó
összege
2021. január
2021. február
2021. március
2021. április
2021. május
2021. június
2021. július,
augusztus,
szeptember
2021. október
2021. november
2021. december
Összesen:

38
35
17
19
27
21

18 050 Ft
16 625 Ft
8 075 Ft
9 025 Ft
12 825 Ft
9 975 Ft

475 Ft
435 Ft
215 Ft
240 Ft
335 Ft
265 Ft

59

28 014 Ft

706 Ft

17
35
220
488

8 291 Ft
16 581 Ft
104 533 Ft
231 994 Ft

229 Ft
465 Ft
2 668 Ft
6 033 Ft

Alapítványunk fő profilja az ingyenes melegétel osztás a rászorulók részére, azonban egyes kiemelt
ünnepekhez, alkalmakhoz kapcsolódóan tartós élelmiszercsomagot is összeállítunk. Ennek keretében
az ország legkülönbözőbb területein élő rászorulók számára juttatunk el bőséges, tartós élelmiszereket
tartalmazó csomagokat. Vidéki telephelyeinken, illetve azokhoz közel található kistelepüléseken
kollégáink szervezik a csomagok kiosztását a rászorulóknak.

Alapítványunk 4 éve a vidéki szociális helyzetre való tekintettel „Mint egy falat kenyér” elnevezéssel
országjáró ételosztás-sorozatot indított, hogy elérje azokat a mélyszegénységben élő családokat is, akik
nehezen jutnak a segélyszervezetek támogatásaihoz.
2021-ben 20 kistelepülésen, összesen 34 alkalommal voltunk, ahol a meleg ételek mellé csomagot is
osztottunk. Ezek a csomagok tartós élelmiszereket (zöldség- és gyümölcskonzerv, tészta, rizs, olaj, liszt,
cukor stb.), valamint édességeket, gyümölcsöt is tartalmaztak – az Adjukössze.hu adományvonalon
érkező adományokból a felsorolt élelmiszerek költségének egy részét tudtuk fedezni. Az Alapítvány
által kiosztott csomagok sokak életében nem egyszerűen csak a mindennapi megélhetést segítették,
hanem reményt adtak a nélkülözésben élőknek, hogy nincsenek teljesen magukra hagyva
nehézségeikkel, és van kihez fordulniuk segítségért.
Néhány fénykép, amelyet az ételek és csomagok kiosztása közben készítettünk:

A koronavírus sajnos 2021-ben is nehezítette az amúgy is komoly nehézségekkel küzdő emberek életét.
Bár a vírushelyzet miatt a szokásos Gyermeknapi programunk elmaradt, Alapítványunk az előző évben
elkezdett intenzív segítség nyújtást tovább gondolva, a régóta tervezett, de ezévben végre megvalósult
Erzsébetvárosi kiemelt étel- és élelmiszercsomagosztással egészítette ki. Ősszel a Szegénység Elleni
küzdelem és Élelmezés világnapja alkalmából a Budapest. VII. kerületi Almássy téren megrendeztük a
az első VII. kerületi karitatív ingyenes melegétel- és élelmiszercsomagosztást, az évek óta jól bevált,
korábban a Blaha Lujza téri, az elmúlt néhány évben pedig a Népligetben tartott kiemelt ünnepi ételés élelmiszercsomagosztások mintájára.
Karácsonykor a veszélyhelyzet lehetővé tette ismét a szokásos ünnepi ételosztás sorozatunkat, ahol
összesen több, mint 5400 adag melegételt és élelmiszercsomagot osztottunk ki.
2021-ben is igyekeztünk minél több embernek segíteni, hisz különösen a vírushelyzet miatt a
családoknak, időseknek, nehéz helyzetben élőknek egyre nagyobb szüksége van a támogatásra, akár
csak alapvető szükségleteik kielégítéséhez. Bízunk abban, hogy az általunk nyújtott támogatás sokat
segít az aktuálisan kialakult krízishelyzetek enyhítésében.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani minden kedves támogatónknak, akik telefonhívásukkal,
sms üzenetükkel hozzájárultak programunk működtetéséhez, sikeréhez, illetve a NIOK Alapítványnak,
az OTP Banknak, valamint az összes szolgáltatónak, hogy lehetővé tették e program működését és
ezáltal a civil szervezetek forrásnövelését!
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