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Felhívás alapszervezeti adományozásra
Támogasd a 100 Ft-os alapszervezeti adományozási akciót!
Az alapítvány több mint 20 éve, 1998 óta segíti azokat a rászoruló szakszervezeti tagokat,
akik valamilyen rendkívüli élethelyzetet nem tudtak önállóan megoldani vagy csak igen nehezen
voltak arra képesek. Néhány éve a központi segélyezést az MKKSZ-től átvette az alapítvány, hogy
teljesítse az alapító okirat szerinti támogatási célokat. Ennek eddig sikeresen eleget is tett.
Az elmúlt években a legfőbb bevétel az szja 1 %-ának utalása volt. Emellett időnként egy-egy
önkormányzat is utalt kisebb-nagyobb összegeket. Ugyanakkor az alapítvány vagyona évről-évre
csökkent, bevétele például 2019-ben 554 ezer forint volt, melyből az szja alapján 1 %-os befizetés 474
ezer Ft volt. Ezt azt jelenti, hogy a többezer aktív tagunk közül mindössze 120-130-an gondoltak az
alapítvány által támogatásra rászoruló tagjainkra. Sajnos sokan egyáltalán nem foglalkoznak az 1 %
bármilyen szervezet részére történő utalással, pedig ez nekik nem is kerül semmibe. Ezen az alacsony
számon évek óta, – a rendszeres felhívás ellenére – sem sikerült változtatni. Az adományozásra
történő rendszeres felhívás ellenére 2019-ben mindössze 4 fő fizetett összesen 33 ezer Ft adományt
az alapítvány számlájára (11742001-20038454), később is csak néhányan. Az erre vonatkozó
felhívásaink sem keltenek kellő figyelmet.
A bevételt a jóval meghaladták kifizetett segélyek és támogatások 2019-ben és 2020-ban. Ez
a helyzet nyilván nem tartható hosszabb távon. Nem szabad hagynunk, hogy elfogyjon az alapítvány
pénze, hiszen a váratlan élethelyzetek miatt mindig vannak a segélyezésre rászoruló tagjaink.
Bármelyik tagunk, akár Te is lehetsz hirtelen támogatásra szoruló.
Ezért elindította – az alapítvány közösen MKKSZ-szel – a 100 Ft-os alapszervezeti

adományozási akciót, melyben kérjük, hogy az alapszervezetek
az alapszervezeti tagdíjrészből tagonként 100 Ft-ot utaljanak át
az alapítványnak, évente egyszer.
Ez több százezer Ft bevétel lenne éves szinten, és nem egyénileg lenne fizetve, de mégis a
közösségi befizetés útján minden tag hozzájárulna. Ez egy 40 fős alapszervezetnél például 4 ezer Ftot jelentene. Ez a 100 Ft nem tűnik nagy összegnek, de sok kicsi sokra megy. Nem kellene mást tenni
az alapszervezetnek, mint nyilatkozni, hogy a MKKSZ-nél vezetett számlájáról kéri a tagjai számának
megfelelő fejenkénti 100 Ft átutalását az alapítvány számlájára. Ehhez a honlapon megtalálható egy
nyomtatvány, melyet a felhívás mellé is csatolunk.

Kérem, hogy alapszervezeted vegyen részt a 100 Ft-os alapszervezeti adományozó
akcióban, ezzel is segítve a rászorul tagokat illetve családjukat .
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