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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 14/2011.(I.19.) számú
határozattal 2011. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szóló Ellátási
szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros IX. Kerületi Szervezetével.
A szerződés 2.1. pontja alapján az Önkormányzat évi 800.000,-Ft szolgáltatási ellenértéket
biztosít a Szervezet részére.
Az ellátási szerződés 4.1. pontjában a Szolgáltatást nyújtó a tárgyévet követő év január 31.
napjáig beszámolót készít a szakiroda részére a szolgáltatás alakulásáról.
A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros IX. Kerületi Szervezetének 2012. évre vonatkozó
szakmai beszámolóját mellékelem.

Budapest, 2013. január 16.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu
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a Magyar Vöröskereszt
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Budapest, 2012. december 31.
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I. SZERVEZETI ÉLET
I.1. ALAPSZERVEZETEK ÉS TAGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

száma
taglétszáma

SZERVEZETEK SZÁMA (alapszervezetek, csoportok, klubok)
lakóterületi
munkahelyi
ifjúsági
összesen
7
3
1
568
75
35

11
678

A bélyeg megvásárlásával a tagok egy évben egyszer (300,600,1.000 Ft/fő) támogatják
kerületi szervezetünk munkáját. Fontos lenne, hogy minél több vöröskeresztes tag legyen a
kerületben. A tagsági bélyegből befolyt összeget csak szociális célra fordítja kerületi
szervezetünk.
2012. évben 2 vezetőségi értekezletet tartottunk .Kerületi Tisztújító Közgyűlésünk 2012.
május 30-án volt. (19 vöröskeresztes küldött részvételével)
A Tisztújító Közgyűlésen beszámoltunk az elmúlt 4 év összesített vöröskeresztes munkánkról
5 vezetőségi tagot 3 Ellenőrzési Bizottsági tagot, 3 fő Budapesti Küldöttet választottuk a
következő négy évre.
Mester u. 38. sz. alatt üzemelő irodahelyiségünk 192 m 2-es. Az egész évi vöröskeresztes
programjainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy minden nap maximálisan kihasználjuk az
épület adottságait. Két fizetett vöröskeresztes munkatárs és 58 vöröskeresztes önkéntes
végzi a mindennapi vöröskeresztes tevékenységeket.

A Budapesti Vöröskereszt (kettőnél több munkatárs bérét már nem tudja kigazdálkodni), így a
munka szervezése a munkatársak feladata, de a programok lebonyolításában vöröskeresztes
önkénteseink veszik ki részüket
Az éves önkéntes munka értéke (400 Ft/óra)
Iskolai tízórai program keretében két önkéntes napi 4 órában
(hétfőtől péntekig) 20 héten keresztül (Első félévben Lenhossék iskola)

320. 000 Ft

Egész évben naponta 3 vöröskeresztes önkéntes segíti napi
8 órában tevékenységünket. (hétfőtől csütörtökig)

1.920.000 Ft

Akció során segélyezés, ruha válogatás, élelmiszer csomagolás

2.304.000 Ft

takarítás, Mikulásgyár, stb...
10 fő napi 8 órában, havi 6 alkalommal, 12 hónapon keresztül
Éves Vöröskeresztes önkéntes munka értéke:

4.544.000 Ft

II. EGÉSZSÉGÜGYI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
II.1. VÉRADÁSSZERVEZÉS
2012-ben is folyamatos volt a véradásszervezés a
intézményeknél.

kerületben üzemelő cégeknél,

2012-ben a szerződésben vállalt donorszám (éves terv alapján) a kerületben 2.055 fő
Megjelent véradó:
2.358
fő
Ebből vért adott
1.777
fő
kiszűrt
581
fő
új véradó az év folyamán
647 fő
Nagyon fontos a véradók megbecsülése. Az Önkormányzat minden év végén. (véradók
napján). szerződésben vállalta az ünnepség megszervezését, lebonyolítását
Ebben az évben 2012. december 05-én köszöntöttük a kerületi kitűntetett véradókat (39
+ 10 fő) nagyon szép, színvonalas ünnepségen a IX. kerületi házasságkötő teremben.

II.2.

TERÜLETI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK

Az év folyamán 3 iskolában részt vettünk az iskola által szervezett "EGÉSZSÉG NAP"
programon. Szakképzett fiataljaink elsősegélynyújtó bemutatót tartottak
Kiemelkedő rendezvények, akciók:
-

általános és középiskolás elsősegélynyújtó verseny
AIDS világnapi rendezvény
2 alkalommal egészségnap szervezése szűréssel nyugdíjasok részére
Vöröskeresztes nyugdíjas klub, kirándulások ( Nógrád Vk. üdülőház 1 hetes)
Polgárvédelmi előadások és verseny
elsősegély bemutató ( 2 általános iskolában és 1 középiskolában)

-

7 ruha segélyezési nap
12 élelmiszer segélyezési nap
2012. első félévben 4 általános iskolában tízórai program, második félévben pedig két
általános iskolában. (minden tanítási napon)

II.3. NYUGDÍJAS KLUB
A Nyugdíjas Klubtagok és a vöröskeresztes önkéntesek vöröskeresztes tevékenységben is
sokat segítettek az év folyamán (ruha, kabát, cipő válogatása, csomagolása, raktározása),
melyet tisztelettel köszönünk.

1. Vöröskeresztes nyugdíjas klub
IX. Mester u.38.
Vezető: Kovrig Ernőné

Tagság: 21 fő
havonta
Hétfőn.: 14.00–18.00

2. Vöröskeresztes Önkéntes klub
IX. Mester u.38.
Vezető: Széplakiné K. Éva

Tagság: 58 fő
havonta
Hétfőn: 14.00–18.00

A VÖRÖSKERSZTES NYUGDÍJAS KLUB FONTOSABB ESEMÉNYEI. (Mester u.38.)
JANUÁR :
FEBRUÁR :
MÁRCIUS :
ÁPRILIS :
MÁJUS:

Újévi nyitóbuli.
Farsangi bál, Valentin-nap.
1 napos kirándulás (saját költségen).
1 napos kirándulás (saját költségen).
Koszorúzás H. Dunant szobornál.
Vöröskeresztes Világnapi Ünnepség.
(XI. kerület, Bika domb)
Egészségügyi szűrés.(21 fő).

JÚNIUS:
JÚLIUS:
AUGUSZTUS:
SZEPTEMBER:
OKTÓBER:

Félév értékelése, névnapok közös ünneplése.
NYÁRI SZÜNET
Kirándulás Nógrádra a Vöröskeresztes üdülőházba (1 hét).
Társasjátékozás klubnapon.
Egészségügyi szűrés. Nyugdíjas Klub + Önkéntesek (21+25 fő)

NOVEMBER:

II. félévi névnaposok köszöntése ebéddel összekötött ünnepség a
kerületi vöröskeresztben főztünk.
Fenyőünnep

DECEMBER:

Egészségfejlesztés tapasztalatai
A vöröskeresztes nyugdíjas klub tagság és önkénteseink félévente orvosi előadáson és szűrésen
vesznek részt (mindig aktuális témában)
Szűrővizsgálat: vércukor, koleszterin, vérnyomás, pulzus - testzsír mérés, dietetikus
szaktanácsadással. (május és október hónapban)
1.
2.

Időskori betegségek. (cukor, magas vérnyomás, koleszterin)
Csontritkulás, törések, ficamok kezelése, idősebb korban.

III. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
III.1. KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGÁZTATÁS
2012-ben 159 vizsgaalkalmunk volt, melyen összesen 5.769 fő vizsgázó vett részt.
A gépjárművezetéshez szükséges elsősegélynyújtó vizsganapjaink: kedd és szerda délelőtt és
délután. A vizsgáztatás szervezése problémamentes volt, a szabályzat szerint jártunk el.
Az év folyamán 19 tanfolyamot tartottunk. ( alapfokú , munkahelyi, színtentartó
elsősegélynyújtás ) Az alapfokú tanfolyamokat rendszeresen havonta tartottunk.

alapfokú elsősegélynyújtó
munkahelyi elsősegélynyújtó
Elsősegély szintentartó
ÖSSZESEN:

Tanfolyamaink 2012. évben
13 tanfolyam
5 tanfolyam
1 tanfolyam
19 tanfolyam

191 fő
57 fő
11 fő
259 fő részvételével

III.2. ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE
Egészségnevelő tanfolyamaink:
Igyekszünk évek óta figyelmet fordítani önkénteseink képzésére. Keressük azokat
a lehetőségeket, melyek segítségével fejleszthetik személyiségüket, ismereteiket.
- Vöröskeresztes eszme terjesztése (emberiesség, pártatlanság, semlegesség,
függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség)
IV. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
IV.1. SEGÉLYEZÉS
Havonta 2 nap előre meghirdetett segélyezési napot tartunk, szociálisan rászoruló családok
részére. Egyik nap gyűjtött jó minőségű használt női – férfi - gyerek ruhát, cipőt, játékot,
könyveket a másik segélyezési napon élelmiszer csomagot osztunk. Ennek tartalma: olaj,
cukor, tej, liszt, búzadara, lencse, bab, konzerv, tészta.
Az év folyamán a Családsegítő Központ 37 család részére írt kérelmet élelmiszercsomag
támogatáshoz, mely igényt 100%-osan ki is elégítettük.
A 2012-es évben így munkánk nagy részét a szociális tevékenységünk alakította.
2012. évben a felhasznált adományaink értéke: 13.246.414 Ft.
Ebből 2.234 fő/család részére tudtunk segítséget nyújtani élelmiszer, ruha segélyezés
formájában.
Tízórai program:
- az első félévben 4 általános iskolában 480 gyerek
- a második félévben 2 általános iskolában 280 gyerek
- egész tanévben átlagosan 380 gyerek részére biztosítottunk tartalmas tízórai szendvicsek
formájában étkezést minden tanítási munkanapon

2012. ÉVBEN SEGÉLYKÉNT KIOSZTOTT ADOMÁNY ÉRTÉKE
Adomány megn.
Élelmiszercsomag
(Havi 60 fő)
Fizetett raktári munkás
ktg. 8 órában
egész éven át
Iskolai tízórai szendvics.
program
Éves átlag
380 gyerek/nap

Ruha (cipő, kabát, játék,
könyv, stb)
Vásárolt karácsonyi
élelmiszer készétel
.
Német ifjúsági vk.
ajándékdobozok
Nyomtató
Poló
Unicum (véradóknak)
Karácsonyi 3 napos
Tesco adománygyűjtés
Milulásgyári adomány
Vegyes -4 szállítmány

Pékáru

Perselyezés
2012. Egész évi
adományaink összesen

Adomány menny.
660 komplett cs.
1 fő
havi bére: 166.960 Ft
+ járulékok.
Minden tanítási
napon
kenyér, vaj, sonka,
sajt, paprika,
paradicsom,
gyümölcs.

3.339 kg
122+72 cs, részére
készétel

110 ajándékdoboz

45 db 0.2 l
122 kg vegyes
élelmiszer
937doboz
4.000 Ft/nap
4 napon át egész
évben 3-4 kenyér,
15-20 db pékáru
pénzbeli adom.

Adomány értéke

Segélyben
részesülők sz.
1.314.152 Ft
660 fő/család

2.003.520 Ft
3.858.702 Ft I. Félévben 4
iskola 480 gyerek
/nap

Második félévben
2 iskola 280
gyerek/nap

1.402.380 Ft
190.000 Ft

295 fő/család
194 fő/család

165.000 Ft

110 gyerek

20.000 Ft
28.560 Ft
45.000 Ft
30.000 Ft

32 fő/család

3.373.200 Ft

474 fő/család

800.000 Ft

4 család/év

15.900 Ft
13.246.414 Ft

2.234 fő

Az adományok élelmiszer, tisztítószer, ruhanemű, játékok, könyvek, kabalák éves szinten
több mázsa – tonna áru válogatása, tárolása, csomagolása, kiosztása nagyon nagy szervezést
igényel részünkről. Fontos a napi rendszeresség és folyamatosság fenntartása.
Karácsonyi legnagyobb rendezvényünk a Mikulásgyár ( által összegyűjtött adományok
osztása). Kerületi szervezetünk 4 szállítmányt kapott.
A 937 doboznyi Mikulásgyári adományt (élelmiszer, tisztítószer, édesség, ajándékdobozok,
játékok, könyvek, ruha, cipő, plüss játékok, műszaki dolgok) Értéke: 3.373.200 Ft, melyet
194 család és több száz gyerek részére osztottuk szét. (Gát u., Mester u. 67. Általános
Iskolák)

A hozzánk forduló hajléktalanokat felöltöztetjük, és útbaigazítással- felvilágosítással
látjuk el. Kerületi szervezetünk régióban dolgozik. (V.-VI.-VII.-VIII.-IX. Kerület), így a
VIII.kerület Diószeghy Sámuel u.5. sz. alatti irodahelyiségünk Nappali Melegedőként
üzemel. Tisztálkodási lehetőség, orvos, pszichológus, szociális munkások intézik az oda
forduló hajléktalanok ügyeit.
Minden nap 180 hajléktalan részére biztosítunk napi háromszori étkezést (reggeli-meleg
ebéd-uzsonna). Minden hozzánk forduló hajléktalant ide irányítunk, és felajánljuk
részükre, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
IV.2. ISKOLAI TÍZÓRAI PROGRAM
A IX. kerületi Vöröskeresztben 2009. december 01-től kezdődött iskolai tízórai programunk
két kerületi általános iskolában, (Lenhossék u., Gát u.)
A program 2012- első félévében négy általános iskolában működött.
(Lenhossék u., Gát u., Mester 19., Mester 67.) A programban 480 szociálisan hátrányos
gyerek vett részt.
2012. szeptembertől két iskolában (Gát u., Mester 67.) 280 szociálisan hátrányos
helyzetű gyermek részvételével működik tovább a program.
Heti kétszeri szállítással (hétfőn-szerdán) biztosítva van a friss, tartalmas tízórai , amit a
konyhai dolgozók készítenek a szociálisan rászoruló gyerek részére
Melynek tartalma: 2 szeletelt kenyér, vaj, sonka, sajt, paprika, paradicsom, uborka
1 db gyümölcs (alma, körte, narancs, szilva, mandarin felváltva)
Az éves adományaink 50%- át a kerületi Vöröskeresztünknél az Amerikai Ház
Alapítványa biztosítja részünkre.
Ez a támogatás kerületi Vöröskeresztünknek nagyon sok segítséget jelent, mivel ezáltal több
száz gyereket és családot áll módunkban havonta támogatni.
Ezt a nagylelkű adományt tisztelettel köszönjük az Amerikai Ház Alapítványnak.
Az iskolai programunk 2009. december 01-vel elindult és 2012 / 2013 tanév végéig
folyamatosan biztosítja az egészséges tízórait a gyerekek részére.
2012. ÉVI FELHASZNÁLT ADOMÁNYAINK ÉRTÉKE
AMERIKAI HÁZ ALAPÍTVÁNYÁTÓL

Él. csomagok
60 csomag/hó
(660 csomag/év)

Fizetett raktári
munkás ktge.
adományba

I.
II.
III.
IV.
Összes
NEGYEDÉV NEGYEDÉV NEGYEDÉV
NEGYEDÉV
240.057,355.154,244.941,474.000,1.314.152 Ft

1 FŐ FÉRFI MUNKAERŐ NAPI 8 ÓRÁBAN A RÉGIÓ
MUNKATÁRSAKÁNT MINDEN KERÜLETBEN BESEGÍT.
HAVI BÉRE: 166.960 Ft/hó
2.003.520 Ft

Iskolai tízórai
szendvics
program

4 ált. iskolába 4. ált. iskolában
1.856.907,-

2. ált. iskolában

2 ált. iskolában

118.676,-

356.028,-

1.527.091,-

3.858.702 Ft
Összesen

2.096.964,-

1.882.245,-

363.617,-

830.028,-

7.176.374 Ft

V. IFJÚSÁGI MUNKA
V.1. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
Az évek óta megrendezésre kerülő vöröskeresztes közúti elsősegélynyújtó vetélkedőinket az
Ifjúsági Vöröskereszt meghirdette a kerületünkben levő általános és középiskolás tanulóink
részére.
A csapatok felkészítésében, elsősegélynyújtó oktatásában is részt vettek az Ifjúsági
Vöröskeresztes szakképzett fiataljaink.
A régió versenyre 4 csapatot neveztünk a kerület általános és középiskolái közül.
A 20 tanuló alapfokú elsősegélynyújtó oktatását-továbbképzését, felkészítését a régió
versenyre bent az irodahelyiségünkben tartottuk.

Két hónapon keresztül (február-március) hónap folyamán heti kétszeri alkalommal hétfőcsütörtök 15.00 és 17.00 között)
A IX. kerületi Polgári Védelmi Igazgatósággal jó és rendszeres a kapcsolatunk, munkájukat
vöröskeresztes önkénteseinkkel támogatjuk. (hőségriadó, kitelepítés, bombariadó)
Az általuk meghirdetett versenyen elsősegélynyújtás felkészítésében és lebonyolításában
minden évben részt veszünk.
V.2. IFJÚSÁGI KLUB
Egészségfejlesztő klubok és tevékenységek:
Kerületi irodánkban tizennegyedik éve üzemel az ifjúsági vöröskeresztes klubunk,
havonta egyszer, hétfőn 14-18 óráig. A klubfoglalkozásokat mentőtiszt tartja és a mindenkori
elsősegély új protokollját tanítja a fiataloknak.
1. Komplex újraélesztés és középfokú elsősegély klub
(középiskolások és fiatalok részvételével)
havonta egyszer hétfőn 14.00-18.00 között

13-20 fő részvételével

A jövőben is szeretnénk, ha minél színesebb, érdekesebb programokkal – feladatokkal
gazdagíthatnánk a gyerekek tudását.
Nem csak a kerületi, ifjúsági önkéntesekre támaszkodhatunk. A Magyar Vöröskereszt
Budapesti Ifjúsági Szervezetének (több száz fő ifjúsági önkéntes) segítségét is kérheti
kerületi szervezetünk.

VI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Német Ifjúsági Vöröskereszt dolgozói és önkéntesei minden évben karácsony közeledtével,
adománnyal érkeznek régiónkhoz.. A német iskolákban összegyűjtött ajándékdobozokat
hozzák el az itt élő rászoruló családok és gyerekek számára.
Az ajándékdobozok tartalma: liszt, cukor, rizs, tészta, édesség, kabala.A delegáció általában
három napot tölt Magyarországon, ez idő alatt különböző programokat szerveztünk részükre.
VII. KATASZRTÓFASEGÉLYEZÉSI ÉS MENTÉSI TEVÉKENYSÉG
A Katasztrófahelyzetekben történő segítségnyújtás a Vöröskereszt kiemelt feladatai közé
tartozik, ezért a IX. kerületi Polgári Védelmi parancsnoksággal minden kerületi
katasztrófahelyzetben együttműködünk.
VIII.

2012. ÉVI GAZDASÁGI ZÁRÁS
BEVÉTEL

551711
Alkalmazottak utiköltség térítésének befiz.
29.400,9112
Elsősegélynyújtó vizsgák bevételei
587.400,9113
Felnőtt oktatás, képzés bevétele
2.331.900,9118
Közhasznú tev. könyv értékesítés
172.800,96723
Ellátási szerződés IX. ker. Polgármesteri Hivatal 800.000,96763
Perselyezés bevétele
15.900,9679
Tagdíj bevétele
219.900,9681
Biztosító által visszaig. Kártérítés
56.065,________________________________________________________________
Bevétel összesen

4.213.365,-

KIADÁS
51111
51151
51161
51181
51211
51221
51231
51271
5131
52311
52911
52964
52974
52975
52991
53311
54111
551711

Élelmiszer (közhasznú)
Hőenergia (távhő, gáz, olaj/közhasznú t.)
Villamosenergia költsége
Víz és csatorna díjak
Számítástechnikai anyagok
Irodaszerek, nyomtatvány költsége
Takarító, tisztító és tisztálkodószerek
Kisértékű eszközök
Egyéb anyagköltség
Épületkarbantartási költség
Köztisztasági díjak (hulladék szállítás)
Felnőttképzés tanfolyam költsége
Vezetékes telefon költsége
Mobil telefon költsége
Egyéb szolgáltatások
Vagyonbiztosítási díjak
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére
Alkalmazottak étkezési ktg. térítése

190.000,287.359,156.444,45.978,1.015,91.470,23.925,3.250,16.795,56.065,119.704,294.000,332.954,57.308,38.630,83.414,2.532.201,50.000,-

551731
Alkalmazottak utiköltség térítése
117.600,551811
Értekezletek, konferenciák költsége
229.035,551821
Belföldi fogadások, vendéglátás ktge.
37.650,56111
Szociális hozzájárulási adó 27%
683.699,_________________________________________________________________
Kiadás összesen
5.448.496,Éves bevételek:
4.213.365,Éves kiadások:_________ 5.448.496,-___
Egyenleg:
- 1.235.131,Vöröskeresztes alapfeladatainkat, tevékenységünket maximálisan teljesítettük ebben az évben
is.
2012-től bevételeinknek és kiadásainknak tükröznie kell a tényleges eredményt.
Állami költségvetésből Vöröskeresztünk nem részesül, ezért a bért, illetve járulékait is a
Budapesti és a kerületi szervezeteknek kell kigazdálkodniuk.
Ennek 80% –át teljesítette kerületi szervezetünk, a hiányzó 20%-ot, a Budapesti
Vöröskeresztet terheli. (amit évről évre egyre nehezebben tud finanszírozni)
A munkabér jellegű kiadások miatt (2 fizetett munkatárs bére) plusz a munkáltatói
járulékkal együtt minden év végét negatív egyenleggel zárjuk.
2012. év eredménye kerületi szervezetünknél: -1.235.131 Ft.

IX. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Elsők között az Amerikai Ház Alapítvány részére szeretnénk megköszönni a 7.176.374
Ft értékű éves adományt, melyet a szociálisan rászoruló több száz gyerek és család részére
osztottunk ki .
Kerületi Szervezetünk 2 fő munkatársból áll. Munkánk szerves része az önkéntesek
bevonása, koordinálása. Kerületi Szervezetünknél jelenleg 58 önkéntes van, olyan akit
szinte nap mint nap a Vöröskeresztes munkába folyamatosan bevonunk. Az ő munkájuk
nélkül természetesen ilyen szép eredményt nem tudnánk elérni.
2012. évi önkéntes munka értéke összesen 4.544.000 Ft volt.
A IX. kerületi Szervezetünk irodahelysége Önkormányzati tulajdonban lévő 192 m2 -es épület.
A helyi Polgármesteri Hivatal kiemelten közhasznú szervezetként lakbér fizetési
mentességben részesít bennünket.
Munkánkat elismerik és 800.000 Ft összeggel támogatja Szervezetünk tevékenységét.
Kerületi Szervezetünk éves költségvetés alapján működik. Bevételeink illetve kiadásaink
költségeit kerületi szinten kell kigazdálkodni.

Természetesen lehetőségeink korlátozottak, ezért létszükséglet számunkra az
Önkormányzat támogatása, mely összeg nélkül nem tudnánk fenntartani Vöröskeresztes
irodahelyiségünket.

Budapest, 2012. december 31.
Széplakiné Kujbus Éva
MVK. IX.ker. vezető

