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Az Embertársainkért Alapítvány (2462Martonvásár, Szent László út 24.) célja:  

 Martonvásáron élő embertársaink életkörülményeinek javítása. 

 A rossz családi körülmények között élő emberek anyagi és természetbeni 

támogatása. 

 Gyermek- és ifjúságvédelem, kulturális tevékenység. 

 Alkoholbetegek gondozása, társadalomba való visszailleszkedések 

segítése. 

 Idős, egyedülálló, „elesett” emberek felkarolása. 

 Családi krízis helyzetek megoldásában való segítségnyújtás. 

 A célok teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, 

közösséggel és személlyel, mely a közös célok megvalósításán 

munkálkodik. 

Az Embertársainkért Alapítvány pénzügyi adatai a 2019. évre vonatkozóan: 

1. Saját tőke:      159.000 Ft 

2. Adó 1%-ból származó bevétel:   15.399 Ft 

3. Támogatásból származó bevétel:   100.000 Ft (Önkormányzat– Idősek napja)  

Összes:      274.399 Ft 

 

 



Az alapítvány célja megvalósításával, tevékenységével közfeladatot lát el. 

Fogadja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásait, melyet a fenti célok 

megvalósítására használ fel. 

Az Embertársainkért Alapítvány 2019. október hónapban az Idősek Világnapja 

alkalmából megrendezte a Martonvásáron élő idős lakosság számára az idősek 

napi ünnepséget. Az ünnepség anyagi feltételeinek részbeni megteremtése 

Martonvásár város Önkormányzatának pályázati támogatásából valósult meg. A 

rendezvénynek Martonvásáron nagy hagyománya van, minden évben a város 

idős lakóinak közössége számára rendezett színvonalas programmal és ebéd 

meghívással teszünk ennek eleget. Az idősek részvétele évről évre növekszik, a 

rendezvény egy olyan közösségi színtérré vált az idősek számára, ahol 

beszélgethetnek, találkozhatnak azokkal az ismerőseikkel, barátaikkal, akiket 

rég nem láttak. A 2019. évben mintegy 100 fő vett részt ezen a rendezvényen. A 

rendezvény lebonyolításában a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

munkatársai teljes létszámmal részt vettek.  

Az Embertársainkért Alapítvány rendszeresen részt vesz a szintén hagyománnyá 

vált rászoruló gyermekes családok, idősek és egyedülállók számára 

megrendezett Karácsonyi Szeretetvendégség lebonyolításában. Igyekszünk 

hozzájárulni a rendezvény lebonyolításához a Szent László Völgye Segítő 

Szolgálat munkatársainak bevonásával, valamint tárgyi eszközökkel. A 

rendezvényen a rászorult családok köréből mintegy 70 fő vett részt és az 

adományosztás során a rendelkezésre álló élelmiszercsomagokból is mintegy 70 

család részesült.  

 

Martonvásár, 2020-03-12. 
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