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ALAPÍTÓ

FELHÍVÁS ADOMÁNYOZÁSRA!
Tisztelt MKKSZ tagok!
Kedves közalkalmazott, köztisztviselő és kormánytisztviselő, állami tisztviselő
és közszférában dolgozó, illetve már nyugdíjba ment Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) a rászoruló tagjai segítése érdekében hozta létre a

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZTISZTVISELŐK EGYMÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY-t,
Az elmúlt közel 25 évben az Alapítvány (illetve előzőleg az MKKSZ) több mint ötezer
MKKSZ-tag részére nyújtott segítséget. De lassan elfogy a kiosztható pénz, mivel
fokozatosan nő a rászorultak száma, a bevétel pedig csökken.
Kedves Adományozó!
Az 1 %-os támogatás nagyon hasznos, de ez csak mintegy 450-500 ezer Ft bevételt
jelentett az utóbbi években. Régebben a magasabb adó, illetve a magasabb
taglétszám miatt ez a bevétel az 1 millió Ft-ot is meghaladta. Az átlagszámítások révén
arra jutottunk, hogy a tagjaink közül mindössze 150-200 tag fizethet részünkre 1 % os támogatást. Ez bizony nagyon kevés, hiszen sok ezer tagunk fizet tagdíjat, tesz
ezzel hitet az MKKSZ mellett. Bizonyára számos tagunknak megvan az
„elkötelezettsége” a gyermeke óvodája, iskolája, valamelyik állatmenhely,
gyermekkórház, szociális intézmény iránt. Ebben az esetben tagjaink a már befizetett
adójuk 1 %-át irányítják – nagyon okosan – a kívánt szervezethez. Tudjuk, sokan
még erre sem gondolnak. De nincs még egy 1 %, ami az Alapítványunknak jutna.
Most lehetőséget adunk a több ezer tagunknak, hogy saját jövedelméből, vagy
egyéb juttatásából (akár nyugdíjából), – áldozzon arra, hogy az arra igen rászoruló
MKKSZ tagok segélyt, segítséget kaphassanak. Ez az igazi jótékonykodás!
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Az utóbbi években – a keresetek jelentős lemaradása miatt – megjelent a dolgozói
szegénység!
Sajnos, bárki kerülhet nehéz helyzetbe! Jön egy váratlan betegség, baleset,
lakástűz, árvíz vagy egy váratlan kiadás, mert tönkrement a fűtés, elromlott a
mosógép, lerobban a hűtőszekrény, vagy egyszerűen csak nem tudsz megélni a havi
fizetésedből. Ha most még módod van azoknak segíteni, akik erre rászorulnak,
kérjük, tedd meg!
Hidd el, sokkal jobb adományozónak lenni, mint adományra rászorultnak!
Kedves Adományozó!
Kérünk, hogy akár néhány száz Ft banki utalásával segítsd a váratlan
élethelyzet miatt rászoruló MKKSZ szakszervezeti tagokat, a nehéz sorsú családjaikat.
Szívesen és köszönettel fogadjuk intézmények, vállalkozások támogatását is.
Az MKKSZ arra kéri tagjait, hogy 2023-ban HAVI 10 FORINTTAL – azaz évi 120
forinttal támogassák az Alapítványt.

Segíts, hogy segíthessünk!
A támogatásod kérem utald a

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány
számlaszámára: 11742001-20038454
Az adományozók nevét köszönetünk jeléül – ha ez ellen nem tiltakozik – nyilvánosságra
hozzuk.

Támogatásod a rászorultak nevében köszönjük

Fehér József
Az Alapítvány Kuratóriumi elnöke

Boros Péterné
Az MKKSZ elnöke
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