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AZ AMERIKAI HÁZ ALAPÍTVÁNY
Az Amerikai Ház Alapítvány, egy az Amerikai Egyesült Államokban alapított 501 (C)(3)
non-profit társaság, melynek célja (1.) pénzügyi támogatás nyújtása jótékonysági
szervezetek részére, melyek Közép-, Kelet- és Dél-Európában humanitárius célokért
dolgoznak, valamint (2.) létrehozni és finanszírozni olyan közös nem kormányzati, magán
szférához kötődő programokat, melyek célja közvetlen anyagi támogatás nyújtása a
rászorultak részére.
A nemzetközi jótékonysági szervezetek meglévő infrastruktúrája révén, szavatoljuk, hogy
bármilyen nemű támogatások 96%-a közvetlenül a leginkább rászorulóknak jusson el, és
hogy a döntést követő egy hónapon belül működjenek a programok.
Együttműködve a Magyar Vöröskereszttel, számos nem-kormányzati program prototípusa
került kidolgozásra Budapesten, melyeket könnyedén ki lehet terjeszteni harmadik fél
részére, mint támogatóknak a bevonásával és/vagy meg lehet ismételni egyéb nemkormányzati szervezetekkel, cégekkel, akik lelkesen segítenének a szegénység növekvő
problémája elleni harcban.
MAGYARORSZÁG KRÍZISHELYZETBEN
Az elmúlt évben drámaian megemelkedett az élelmiszerek ára és az energiaköltségek,
mialatt rekordszámú munkavállaló veszítette el állását. Az évtizedes stabil gazdasági
növekedést és egyszámjegyű munkanélküliségi rátát követően jelenleg a hivatalos
munkanélküliségi ráta Magyarországon 10% felett van és növekszik. Az elmúlt tíz év
gazdasági eredményinek nagy része eltűnt. 2009-ben a magyar GDP 6,7%-kal csökkent.
Teljes iparágak „pusztultak el” és nem valószínű, hogy „feltámadnának” belátható időn
belül. Mialatt a múltban a magyarok tapasztaltak hasonló időszakos gazdasági
felfordulást, a bankoknak a jelenlegi pénzügyi válsághoz vezető túl nagyvonalú hitelezési
politikája miatt most sok család és egyén találta magát fizetésképtelen és kilátástalan
helyzetben. A korlátozott bevételből élő nyugdíjasokat különösen keményen érintették a
növekvő élelmiszer és energiaárak. Teljesen hétköznapi látvány, hogy ápolt idős emberek
a szemeteskukákban keresgélnek élelmiszer után. Egyre növekvő számban érkeznek
gyermekek az iskolákba túl éhesen ahhoz, hogy tanuljanak. És az elmúlt 6-12 hónapban
láthatóan megnőtt a metróállomásokon és más közterületen hajlékot kereső hajléktalanok
száma. A kormányzat és a nem-kormányzati szervek küzdelmet folytatnak, hogy ki tudják
elégíteni az igényt ideiglenes szállások, ruházat és élelmiszer tekintetében.
ISKOLAI REGGELI PROGRAM
Becslések szerint a magyar gyermekek 40%-a él szegénységben. Sokuk számára az
iskolai ebéd és étkeztetés jelenti a mindennapi betevőt, egyetlen táplálékforrást. Az
oktatási rendszer alulfinanszírozása miatt az iskolai ételek tápértéke és minősége az
elmúlt években jelentős mértékben csökkent. A legtöbb önkormányzati iskola
vajaskenyérnél és teánál nemigen tud többet adnI reggelire, néha egy pohár tej vagy egy
darab gyümölcs is kerül az asztalra az önkormányzat vagy egy támogató segítségével. Az
ebéd általában főzelék vagy leves kenyérrel. Mostanában utasította Budapest Főváros
Önkormányzata az iskolákat, hogy további 10%-kal csökkentsék működési kiadásaikat
2010-re vonatkozóan. Ez valószínűleg hatással lesz az iskolákra, és nem fognak tudni
tápláló ételeket biztosítani.

Decemberben az Amerikai Ház Alapítvány egy projektet indított a Magyar Vöröskereszttel
együttműködésben, hogy két IX. kerületi általános iskola 220 gyermeke részesüljön
legalább napi egyszeri kiadós étkezésben, amely kiadós szendvicsből (két szelet teljes
kiőrlésű lisztből készült kenyér, margarin, jó minőségű felvágott, sajt, paradicsom és
uborka vagy zöldpaprika) és gyümölcsből áll.
Az Amerikai Ház Alapítvány mindkét iskolába hetente két alkalommal szállít élelmet
reggelenként 7.45 és 8.15 között. A Gát utcai iskolában a
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek részére teljes
munkaidős konyhai személyzet készíti a szendvicseket, melyet
az ebédlőben szolgálnak fel 8.45 - 9.30 között. A megmaradó
ételt uzsonnaidőben kapják meg a gyerekek. A Lenhossék utcai
általános iskolában a Vöröskereszt önkéntesei egy konyhai
személy segítségével készítik a szendvicseket, melyeket a
gyerekeknek az osztályteremben szolgálnak fel.
Ilyen módon átlagosan 5.000 adag ételt szolgálnak fel havonta 240 Ft egységáron. Ennek
körülbelül 4%-a nem élelmiszerhez kapcsolódó költségekre megy el (működési költség,
személyzet, üzemanyag, gépjármű fenntartás). Minden 240 Ft elköltött pénz után 230 Ft
értékű étel közvetlenül a gyermekek gyomrába vándorol.
A 220 gyermekből 13 olyan családból jön, ahol nem tudnak számára az iskolán kívül
élelmiszert
biztosítani.
Ezeknek
a
gyerekeknek
minden
péntek
délután
élelmiszercsomagot adunk, amely egy kiló felvágottat, 750 gr sajtot, egy csomag szeletelt
kenyeret, 1 kg gyümölcsöt, 500 gr zöldpaprikát és 1,5 liter narancslét tartalmaz, melynek
költsége nagyjából 2.700 Ft csomagonként. Miután a legtöbb gyermeknek kettőnél több
testvére van, a csomagok mérete ennek megfelelően változik.
A nyári hónapok alatt előrelátóan terveink szerint biztosítjuk ezen gyerekek családjai
számára az alapvető élelmiszereket, abban a filozófiában, hogy az egészséges
gyerekeknek több kell a megfelelő élelmiszernél. Egészséges szülőkre is szükségük van.
Az Amerikai Ház Alapítvány örömmel terjesztené ki ezen programját az AmCham
alapítvány illetve az AmCham tagjainak bevonásával más budapesti iskolákra is.
Különösképpen szándékunkban áll segíteni olyan vállalatokat, akik készek kivenni
részüket a szegénység és éhezés elleni küzdelemből hasonló programok felépítésével a
Vöröskereszttel a VII., VIII., IX., X., XIII., XV., XVIII., XIX., és XXI. kerületben. Az a tény,
hogy a Vöröskereszt országos iroda hálózattal rendelkezik, vidéki városokban is
lehetőséget teremtene hasonló programok létrehozására.
Együttműködést ajánlunk az AmCham Alapítványnak és az AmCham tagjainak a
FOGADJ ÖRÖKBE EGY ISKOLÁT program elindítása, mely lehetőséget teremt vállalatok
és magányszemélyek részére, hogy támogassanak egy gyermeket, egy osztályt, vagy
akár egy egész iskolát.

KÖZVETLEN ÉLELMISZER - TÁMOGATÁS PROGRAM
Az emelkedő energiaárak valamint a növekvő munkanélküliségi aránya azt jelenti, hogy
egyre több család lesz képtelen megélni, és kénytelen választani, hogy élelmiszert
vásárol-e, a lakhatási költségeket fizeti, vagy az alapvető szolgáltatások számláit fizeti ki.
A KÖZVETLEN ÉLELMISZER - TÁMOGATÁS PROGRAM Budapest
VIII. és IX. kerületében élő 60 rászoruló családot lát el kéthetente
élelmiszerrel. Az élelmiszercsomag tartós élelmiszereket tartalmaz (2
kg liszt, 1 kg búzadara, 1 kg barna rizs, 1 kg cukor, 1 liter olaj, 1 liter
tej, 500 gr szárított lencse, és 500 gr tészta). Az Amerikai Ház
Alapítvány a tartós élelmiszereket a kerületi Vöröskereszt irodába
szállítja, ahol a csomagokat a Vöröskereszt személyzete és
önkéntesek készítik el és osztják szét a helyi családok között. A
csomagok költsége egyenként 1000 Ft.
Együttműködést ajánlunk az AmCham Alapítványnak és az AmCham tagjainak a
FOGADJ ÖRÖKBE EGY KERÜLETET programot, mely lehetőséget teremt vállalatok
részére, hogy támogassanak szegénységben élő személyeket vagy családokat havonta
legalább 2000 forinttal.
Április 20.-án ezt a programot kiterjesztettük, beleértve kenyér és tejszállítást 160
szegény, Jász-Nagykun-Szolnok megyei család részére. A programot az American House
Foundation a gazdaságilag elmaradott régióban tett látogatást követően találta ki, azt a
Magyar Vöröskereszt Szolnoki részlege szervezte meg és bonyolította le a helyi
önkormányzatokkal együttműködve. Az American House Foundation szerződést kötött
helyi tejgyártóval és péküzemmel, hogy elegendő kenyér és tej álljon rendelkezésre 9
település önkormányzata számára, hogy naponta 1 kg kenyér és 2 liter 2,8% -os tej
kerülhessen kiosztásra azon szegény családok között, ahol legalább két gyermek van. A
költség 530 Ft naponta, családonként. Júniusban 200 családra bővült a támogatottak
köre.
Számos család számára az American House Foundation és a Magyar Vöröskereszt
részéről érkező segély jelenti a legfőbb táplálékforrást.
Örömmel terjesztenénk ki e programot Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, és Baranya
Megye területeire, hisz ezek az Európai Unió legszegényebb régiói között vannak.
KIEGÉSZÍTŐ TÁPLÁLKOZÁS PROGRAM
A Magyar Vöröskereszt és más nem-kormányzati szervezetek működtetnek olyan
intézményeket Magyarország szerte ahol élelmiszert, ruházatot és hajlékot biztosítanak a
rászorulók számára. Ezek az intézmények elsősorban (1.) konyhából, (2.) nappali
melegedőből, (3.) éjszakai szállásból, és (4.) hajléktalanszállóból állnak. A konyhák
általában valamilyen hajlékhoz kapcsolva működnek. Az ilyen intézmények működését
nagyrészt az állam finanszírozza ún. normatív támogatás formájában, ami egy fix összeg
az ellátottak számának megfelelően, az összeg pedig a nyújtott szolgáltatás jellegétől
függően változik. A növekvő energia és élelmiszerárak ellenére a kormány évről évre
csökkentette a normatívát, arra kényszerítve ezzel a Vöröskeresztet és más nemkormányzati szervezeteket, hogy csökkentsék a nyitvatartási idejüket és személyzetük
számát, s nagyobb mértékben építsenek az önkéntesekre.

A Vöröskereszt konyháin napi egyszeri meleg ételt biztosítanak, általában paradicsomos
káposztafőzeléket, néhány apró húsdarabbal, vagy pedig tésztát paradicsomszósszal és
két szelet kenyeret. Néhány konyha zsíroskenyeret és hagymát kínál reggelire illetve
uzsonnára. Minden Budapesten egy központi konyhában készül naponta, és innen
szállítják ki a kerületi konyhákba. Ez ugyan költséghatékony, azonban az étel tápértéke
alacsony, és azokon a napokon, amikor a központi konyha nem üzemel, és/vagy a szállító
teherautók nem indulnak el, akkor azon a napon a kerületi konyhákban nem tudnak meleg
ételt adni. Ezenkívül sok hajléktalan túl gyenge, vagy fél attól, hogy elveszíti a kevés
értéktárgyát, vagy alvóhelyét mialatt a kerületi konyhához utazik.
A KIEGÉSZÍTŐ TÁPLÁLKOZÁSI PROGRAM célja, hogy (1.) a kerületi
konyhákon felhalmozzon elegendő élelmiszert, hogy azokon a napokon,
amikor meleg ételt nem tud biztosítani, 200 adag hideg ebéd álljon
rendelkezésre, (2.) kiegészítse a reggelit és uzsonnát hússal, sajttal,
zöldpaprikával és gyümölccsel, és (3.) kalóriadús és tápláló élelmiszerek
kiosztását tegye lehetővé akik nem tudnak a konyhákra menni.
Együttműködést ajánlunk az AmCham Alapítványnak és az AmCham tagjainak a
ÉLELMEZD A HAJLÉKTALANOKAT programot, melyben vállalkozások annyi pénzzel,
vagy élelmiszerrel járulnának hozzá a hajléktalanok étkeztetéséhez, ami elegendő
számukra, és azok számára, akik napi ételbevitele a Vöröskereszttől és egyéb nemkormányzati szervezetektől függ.
MEGTAKARÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS PROGRAM
Az állami pénzekből gazdálkodó hajléktalanszállók csak korlátozott számú személynek
vagy családnak tudnak szállást biztosítani max. 18 hónapos időtartamra, mely idő után ki
kell költözniük. A legtöbb hajléktalan számára ez azt jelenti, hogy 18 havonta új szállás,
munka és gyermekeik számára új iskola után kell nézniük. A bentlakóknak amennyire
csak lehetséges magukról kell gondoskodniuk, az általuk megkeresett pénz nagy részét
saját jólétükre (élelmiszer, ruházat és gyógyszerek) költve. Még azoknak is, akik
munkahellyel rendelkeznek, nehéz félretenni annyit, hogy lakást tudjanak bérelni, és
alapvető bútorokkal rendezzék be azt. Még egy szerény két hálószobás külső kerületi
bútorozatlan lakás bérleti díja is legalább 80.000,- Ft havonta, és a legtöbb bérbeadó
legalább háromhavi kauciót kér előre.
A MEGTAKARÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS PROGRAM segít a bentlakóknak abban, hogy
kikerüljenek az intézményi ellátás végeláthatatlan köréből, azáltal, hogy minden egyes
megtakarított forinthoz hozzátesz még egy forintot maximum
200.000,- Ft-ig egy 6-18 hónapos időszak alatt, erős ösztönzést
nyújtva a bentlakóknak a munkára és megtakarításra. A feltételeknek
megfelelő lakók a programba már érkezésükkor bekerülnek. Minden
megtakarításuk zálogba kerül a tartózkodásuk ideje alatt.
Amennyiben elegendő pénz gyűlt össze, akkor a szállás személyzete
segítséget nyújt a lakás megtalálásában, a bérlet feltételei
megtárgyalásában,
bútorok
és
alapvető
berendezések
beszerzésében (konyhai eszközök, kiegészítők, stb.) és a
költözésben is. Ezt követően havonta egyszer egy szociális munkás felkeresi őket, és
figyelemmel kíséri a haladást, és meghatározza, hogy milyen kiegészítésekre és
segítségre van szükség. Az Amerikai Ház Alapítvány ez ügyben jelenleg öt családot
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Együttműködést ajánlunk az AmCham Alapítványnak és az AmCham tagjainak a
OTTHONT A HAJLÉKTALANOKNAK programot, melyben egy vállalkozás már 10.000
forinttól támogathat egy hajléktalan -személyt, -együttélő párt, -egyedülálló szülőt
gyermekével, vagy egész családokat, akik így megmenekülhetnek az intézményi
ellátórendszerből.
A programokról további információt talál a weboldalon (www.amerikaihazalapitvany.hu), és
hogy milyen segítséget nyújthat az ön vállalkozása, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot
Richard Fielddel (americanhousefoundation@gmail.com).
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