
Az S.O.S. Szolgálat Alapítvány 

2014. évi tevékenységei 

Eredményes  volt  az  elmúlt  évünk.  A  szervezetünk  által  nyújtott  támogatások  nagysága 
meghaladta az előző év szintjét, több korábbi projektünket folytattuk és több új feladatot is 
felvállaltunk.  Újdonság  volt  ebben  az  évben  például,  hogy  közreműködtünk  egy  nagyon 
sikeres  önkéntes  projektben,  TÁMOP  pályázatokat  nyújtottunk  be  egészségvédelmi 
programokkal,  és  elhatároztuk,  hogy  a  Balaton  közelségére  sokkal  jobban  építünk 
projektjeinkben (szociális üdültetés, beteg gyerekek nyaralása, csereüdülések), hiszen ez egy 
nagy adottság, amihez sokan nem jutnak hozzá, ha nem kapnak segítséget. Tevékenységeink 
egyrészt támogató tevékenységek, ezen belül szociális,  egészségvédelmi,  oktatási  és egyéb 
támogatások, másrészről szolgáltatás-jellegű projektek, ezen belül szociális, egészségvédelmi 
és  együttműködésre  épülő  projektek  voltak.  Szervezetünket  számos  önkéntes  segítő 
támogatta.

TÁMOGATÁSOK 

A 2014 évben 2 külföldi gyógykezelés megszervezését végeztük, illetve 
bonyolítottuk le. Mind kettő esetben sikeres volt a gyógykezelés.

Ebben az évben több intézményt és családod tudtunk támogatni a tavalyi 
évnél tárgyi adományokkal, valamint készpénzzel is.

A támogatott intézmények kiegészültek még három új intézménnyel is, így 
összesen 21 egészségügyi intézményt tudunk támogatni az ország egész 
területén.

Baráti kapcsolatot építettünk ki a Máltai Szeretetszolgálattal, sok 
természetbeni adományt kaptunk tőlük és adtunk a szervezetnek.



PROJEKTEK

Szociális üdültetés Bogláron

Az alapítvány használatában lévő balatoni üdülőben beteg gyermekek családjainak és civil 
partnereink dolgozóinak biztosítottunk ingyenes pihenési lehetőséget. 2014-ben. 

Olyan  beteg,  fogyatékos  gyermeket  nevelő  szegény  családokat  szeretnénk  segíteni, 
melyeknek nyaralásra nincs lehetőségük, közösségi tevékenységekben ritkán vesznek részt és 
jobbára egyedül maradnak a betegség és fogyatékosság okozta nehézségekkel, súlyos anyagi 
gondjaik közepette. Előnyben részesülnek a környező kistelepüléseken élők, a három vagy 
több  gyermeket  nevelők,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  és  az 
egyszülős családok. A projekt helyszíne Balatonboglár, szervezetünk telephelye és működési 
helye.  Részei:  készség  és  képességfejlesztő,  ill.  közösségépítő  csoportfoglalkozások, 
„Családok  a  közösségért”  (kreatív  önkéntes  program,  mesedekoráció  készítés), 
sportprogramok.

Pályázatok

A 2014 évben több pályázatot is beadott alapítványunk, melyeknek egy része sikeres volt, egy 
része még elbírálás alatt van. TÁMOP, Szakmai, Nemzetközi, Éves működési, MOL, MVM, 
Elmű, Humanitas, NIOK, Richter, Nemzeti Család és Szociálpolitika, NEA stb.

2014 évben már a honlapunkról is lehet támogatni a rászorult családokat és intézményeket, 
bankkártyás  vagy  elektronikus  utalással  is.  Emeltdíjas  sms  szolgáltatás  is  működik  a 
honlapunkon. 
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