
 

Iskolakezdés együtt! 2014. 

   
Az iskolakezdés az év egyik legkritikusabb időszaka a családi költségvetés szempontjából. Az 
Ökumenikus Segélyszervezet sokéves tapasztalatát erősítette meg a Nézőpont Intézet által 
készített reprezentatív kutatás is a magyar családok beiskolázási kiadásairól. A felmérés szerint a 
családok közel egyötöde számára vállalhatatlanul nagy terhet, több mint felük számára pedig 
jelentős, nehezen megoldható anyagi terhet jelent a szeptemberi iskolakezdés. Több mint 
egynegyede ezeknek a háztartásoknak önerőből, gond nélkül tudja finanszírozni az iskolakezdést, 
közel kétharmada azonban csak más fontos kiadásokat csökkentve tudja önerőből fedezni a 
beiskoláztatás költségeit. 
 
Az Ökumenikus Segélyszervezet harmadik alkalommal azzal a célkitűzéssel indította el 
„Iskolakezdés együtt!” segélyakcióját, hogy 1000 rászoruló gyermeknek jelentős, kézzel fogható 
segítséget nyújtson már az első becsöngetés előtt, és lehetőség szerint év közben is minél 
többüknek tudjon folyamatos támogatást nyújtani a szegénység okozta hátrányok leküzdésében. 
 
Az 1000 tanszercsomag szétosztása a tervek szerint valósult meg. Az Ökumenikus Segélyszervezet 
miskolci, szolnoki, orosházi, kastélyosdombói és budapesti átmeneti otthonaiban lakók, az 
olaszliszkai, szendrői és a soroksári szociális és fejlesztő központok látókörében élők, továbbá az 
Országos Segélyközpontot megkeresők illetve erdélyi és kárpátaljai tanulók részesültek a 
segítségből. Az adomány füzetcsomagot, tollakat, ceruzákat, körző- és vonalzókészletet, 
vízfestéket és temperát, gyurmát, színes ceruzát- és filctollkészletet tartalmazott.  
 
A Segélyszervezet országos intézményhálózatán keresztül 300 gyermek számára biztosított év 
közben is folyamatos, szakértői segítséget a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez. Hosszú 
távú programjai - fejlesztőpedagógusaink személyre szabott rendszeres foglalkozásai, szociális 
munkásaink folyamatos törődése, közösségi programjaink - legtöbbjüknek az egyetlen esélyt 
jelentik szerencsésebb sorsú társaikhoz való felzárkózásra. Az 1000 csomag összeállításához 
szükséges pénzen felül beérkező adományokat a Segélyszervezet a 300 gyermek felzárkózását 
elősegítő egész éves munka a támogatására fordította. 
 

A gyűjtés időtartama: 2014. július 1 - szeptember 15. 
  

   a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes 
összege (a)            7 737 988 Ft  

 ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)               264 433 Ft  
 az Segélyszervezet által saját működési költségre felhasznált keret (c) 

ebből:            1 121 033 Ft  15,00% 
 
a Segélyszervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható 

összeg (d) [d=a-b-c)]*            6 352 522 Ft  
  

  



 

 
   
   
  *Az adományok 15%-át a segélyprogram közvetett költségeinek fedezésére fordítottuk, hogy 

professzionális, átlátható és fenntartható segítséget tudjunk nyújtani! 
 
 

 


