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Együttműködési megállapodás melléklete „Társadalmi Célú Tevékenység”

A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete, a Magyar Vöröskereszt Alapszabálya értelmében
alaptevékenységeit az abban meghatározott alapelvekhez híven végzi.
Fő célkitűzései: az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi
szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok,
katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való
közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi
szolidaritásra nevelés.
A Felek között létrejött együttműködés tekintetében az alábbi tevékenységeket vállalják fel a
társadalmi célú tevékenység megvalósítása érdekében:
Kiemelkedően fontos a térítésmentes véradásszervezés, a biztonságos hazai vérellátás
elengedhetetlen feltétele, mivel a vér az emberi szervezet számára más módon nem pótolható. Annak
érdekében, hogy a véradások sikeresek legyenek, a rászoruló személyek számára megfelelő
mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre, elengedhetetlen az egészséges személyek megszólítása,
a megfelelő véradó helyszín megválasztása. Az Alba Pláza üzletház frekventált elhelyezkedése nagy
tömegeket vonz, területi adottsága tökéletes helyszint biztosít a véradások lebonyolítására. A
rendszeresen szervezett véradások előnye, hogy lehetőséget terem új személyek megszólítására,
illetve a rendszeres véradók számára biztos helyszínként jelenik meg. Közös munkánk által elért
eredményeink: Évente havi 2 alkalommal kerül megrendezésre véradás a Székesfehérvári Alba
Plaza-ban. Egy véradás alkalmával körülbelül 70 fő jelentkezik. A havonta két alkalommal
megrendezésre kerülő véradásokon felül, az Alba Plaza lehetőséget ad szervezetünknek a rendkívüli
véradások megrendezésére is.
Szociális segélyezés, gondozás, kerete magába foglalja a hátrányos helyzetű családok, gyermekek,
testi és szellemi fogyatékkal élők, valamint intézmények támogatását adományozás formájában. A
rászorulók részére történő gyűjtések megszervezésében fontos szempont, olyan helyszín
megválasztása, ami a lakosság részére könnyen megközelíthető, és biztosított a láthatósága.
Fontosnak tartjuk, az adományok célzott gyűjtését, az adományozók tájékoztatását az adományok
célba juttatásával kapcsolatban. Az éves szinten rendszeresen megszervezett gyűjtések, egyre
növekvő számú adományozót eredményez, ezáltal az adományok száma emelkedik, egyre szélesebb
körben nyújtva segítséget a rászorulók számára.
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Gyűjtéseink során elért eredményeink: A Székesfehérvári Alba Plaza éves szinten lehetőséget
nyújtott szervezetünk számára a Mikulásgyár és az Adomány expressz gyűjtéseink lebonyolításában
és az adományok kiosztásában is. 2014 decemberében több mint 200 gyermek ünnepét varázsoltuk
szebbé az összegyűjtött adományokból.

Székesfehérvár,2015. november 10.

Szücsné Szigeti Hedvig
mb.megyei igazgató

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankszámlaszám - Account : K & H 10400889-49505453-48561003

