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

Segíts, hogy segíthessünk!

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 évtizedben az Alapítvány (illetve előzőleg az MKKSZ) közel ezer MKKSZ-tag
részére nyújtott segítséget. Az elmúlt 4 év alatt több mint 125 fő részesült segélyezésben
mintegy 4 millió Ft értékben és több mint 169 fő a 2018-tól bevezetett támogatásban, mintegy
2,8 millió Ft értékben. De lassan elfogy a kiosztható pénz, mivel fokozatosan nő a rászorultak
száma, a bevétel pedig csökken.
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 100-120 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 és nem jut az
Alapítványnak még egy százalék.
De lehetőséget van arra, hogy saját jövedelmedből, vagy egyéb juttatásodból (akár
nyugdíjadból), – áldozz arra, hogy az arra igen rászoruló MKKSZ tagok segélyt, segítséget
kaphassanak.
Az elmúlt években jónéhányan ezt már megtették. Ez az igazi jótékonykodás!

Kormányhivatalban dolgozom, fiam évek óta állt rosszindulatú daganat miatt kórházi kezelés alatt,
majd heti 3 alkalommal művese kezelésre is hordtuk. A betegség, a gyógyszerek, a különórák – mert
bíztunk a gyógyulásában – minden pénzünket elvitte. De hiába volt minden erőfeszítés, végül most 17
éves korában elvesztettük. A fájdalmam mérhetetlen. A temetése nagy összeg, ezért kérem a
támogatást.

Az utóbbi években – a keresetek jelentős lemaradása miatt – megjelent a dolgozói
szegénység!
Közalkalmazottként dolgozom a Családsegítő Intézetnél, két gyermeket nevelek, az egy főre jutó
jövedelmünk csak 47 ezer Ft. Emellett beteg anyósomat is segítem, akit kórházban ápolnak. A
számlákat igen nehezen, esetenként nem is tudom fizetni, nemrég már az ismételt felszólítást kaptam
a gázszolgáltatótól, ha nem fizetem ki az 54 ezer Ft-os tartozásom, akkor felfüggesztik a
gázszolgáltatást. Mi lesz télen velünk, ha tényleg kikapcsolják? Kérem a segítségüket.

Sajnos, bárki kerülhet hasonló 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.
Köztisztviselő vagyok egy polgármesteri hivatalban, 2 éve rákos daganatot állapítottak meg nálam,
majd egy évre rá áttételessé vált, emiatt kiadásaim jelentősen megnőttek. Egyedül tartom el a velem
együtt elő nagykorú lányomat, aki egészségkárosodott, munkaképtelen. Hiteltartozásom törlesztő
részlete is nagyon megemelkedett, így még a lakbéremet sem tudom fizetni. A bérbeadó felmondással
fenyeget, helyzetemet önerőből nem tudom megoldani. Kérem az alapítvány segítségét.

Ha most 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 – akár néhány ezer Ft banki utalásával
segítsd a váratlan élethelyzet miatt rászoruló MKKSZ szakszervezeti tagokat, a nehéz sorsú
családjaikat. Szívesen és köszönettel fogadjuk intézmények, vállalkozások támogatását is.

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

