
 Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 

2012. január 31. 

Kedves Barátaim! 

2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A 

Magyar Vöröskereszt részére leszállított, majd az éhes iskolás gyermekekhez, szegény családokhoz 

és hajléktalanokhoz eljuttatott élelmiszerek mennyiségét 200 tonnáról 570 tonnára növeltük. Ez 230 

teherautónyi élelmiszernek felel meg! 

A Magyar Vöröskereszt szegénységben élő vidéki családok részére kenyeret és tejet biztosító 

programja 200-ról 500 családra bővült. Februárban cipőt és télikabátot adtunk az észak-

magyarországi Forró településen élő 76 roma gyermeknek, ezáltal lehetővé téve számukra, hogy 

iskolába járhassanak. Márciusban és áprilisban élelmiszert és tisztálkodási cikkeket szállítottunk 

Gyöngyöspata és Hejőszalonta ostrom alatt álló roma lakóinak. Szeptemberben segítettünk a 

Budapest 9. kerületében lévő József Attila általános iskolának kifizetni az ereszcsatornák és a 

vízelvezető rendszer javítási költségeit. 

"Adj valakinek egy halat, és egy napig lesz mit ennie, de tanítsd meg halat fogni, és soha többé nem 

fog éhezni.” Ezt a mondást szem előtt tartva, az Amerikai Ház Alapítvány finanszírozta azt a 

programot, melynek keretében a Magyar Vöröskereszt 23.000 csomag vetőmagot és 4000 darab 

napos csibét osztott szét vidéki családoknak 2011 tavaszán. Az eredmények vegyesek voltak. Ahhoz, 

hogy családok zöldséget termesszenek és csirkét neveljenek, szükségük van megfelelő mennyiségű 

vízre, műtrágyára, növényvédő szerekre, kerti eszközökre, és állati takarmányra. 2012-ben további 

7000 csomag vetőmagot kap a Magyar Vöröskeresztnek kiosztásra. 

2011-ben megkezdtük az együttműködést a Polgár Alapítvány az Esélyekért alapítvánnyal és más 

civil szervezetekkel, akik elkötelezettek a 800.000 fős magyar roma közösség oktatási- és 

életszínvonalának javítása mellett. 2012-ben törekszünk arra, hogy támogatásunkat kiterjesszük a 

roma gyerekek korai nevelésére és a hátrányos helyzetű, de tehetséges roma fiatalok egyetemi 

ösztöndíjainak támogatására. 

A mellékelt 2011. évi pénzügyi jelentés összegzi az Amerikai Ház Alapítvány 2011-es tevékenységét 

és a 2012-es évre vonatkozó terveit. Szeretnék személyesen köszönetet mondani mindazoknak, 

akiknek adományai lehetővé tették számunkra, hogy tevékenységünket 2011-ben finanszírozni 

tudjuk, és remélem, hogy eddigi eredményeink további magánszemélyeket és vállalatokat is 

inspirálni fognak arra, hogy a 2012-es évre kitűzött nemes célokat ők is támogassák 

pénzadományokkal. 

Tisztelettel: 

 

Richard Field                                                                                                                                                    

Elnök 



Éves jelentés      2011



Küldetés

Az Amerikai Ház Alapítvány segít a civil 
szervezeteknek a szegénység, hajléktalanság és 
szociális kirekesztés elleni küzdelemben 
élelmiszerrel, ruházattal, higiéniai eszközökkel és 
más természetbeni adományokkal, valamint olyan 
programok támogatásával, melyek az 
életszínvonal és az oktatás javítását célozzák, 
magyar és amerikai magánszemélyek és cégek 
adományai felhasználásával. 



A 2011-es év számokban
• 170.400 kg kenyér és 340.800 liter tej kiosztása 

500 rászoruló vidéki családnak
• 160.000 szendvics felszolgálása 950 budapesti 

iskolásnak
• 3.840 ételcsomag budapesti családoknak
• 33,5 tonna élelmiszer a Magyar Vöröskereszt 

által Budapesten üzemeltetett hajléktalan 
szállónak, melegedőknek.

• 23.000 csomag vetőmag ugyanennyi családnak, 
4.000 naposcsibe 200 vidéki családnak.



Közös programok a Magyar 
Vöröskereszttel 2011-ben

• Iskolai reggeli és uzsonna program (Budapesten 
a VI., VIII., IX., X. és XV. Kerületben)

• Napi élelmiszersegély program (a Magyar 
Vöröskereszt által üzemeltetett, Budapest VIII., 
X. és XXI. kerületi melegedők)

• Havi élelmiszersegély program (Budapest VI., 
VII., VIII., IX., X. és XV. kerületében)

• „Gyermekszáj” kenyér és tej program (Jász-
Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye)

• Vetőmag program
• Naposcsibe program



Iskolai reggeli és uzsonna program

• 12 millió Ft értékben kenyér, felvágott, 
sajt, zöldségek és gyümölcs szállítása 9 
budapesti iskolába. 

• 3,8 millió Ft értékben kenyér, felvágott, 
sajt, zöldség, gyümölcs, narancslé 
szállítása iskolásoknak, hétvégi 
csomagként.

IX. Budapest
Dominó
Általános Iskola

IX. Budapest
Lenhossék utca
Általános Iskola

VIII. Budapest
Lakatos Menyhért
Általános Iskola és
Gimnázium

XV. Budapest
Szentkorona
Általános Iskola
és Óvoda

XV. Budapest
Pestújhelyi
Általános 
Iskola



Napi élelmiszersegély program
• 12 millió Ft értékben kenyér, felvágott, zöldség,

gyümölcs, sajt és egyéb tejtermékek szállítása a
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete által
üzemeltetett nappali és éjjeli melegedőkbe
Budapest VIII., X. és XXI. Kerületében.

• 620,000 Ft értékben termőföld és vetőmag
adományozása a Magyar Vöröskereszt csepeli
férfi hajléktalan szállójának konyhakert céljából.



Havi élelmiszersegély program

• 7.8 millió Ft értékben tej, liszt, búzadara, rizs, 
étolaj, lencse, cukor, húskonzerv szállítása a 
Magyar Vöröskeresztnek, a VI., VII, VIII., IX., X. 
és XV. kerületi szegény családoknak, havi 
rendszerességgel történő szétosztására. 



„Gyermekszáj” kenyér és tej segély 
program

• 84,7 millió Ft értékben kenyér és tej szállítása 
heti kétszeri, 500 szegény család részére  
történő, Magyar Vöröskereszt általi kiosztására 
Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében. 



Vetőmag program
• 23.000 vetőmag egységcsomag kiosztása 

ugyanennyi családnak, használati 
útmutatóval, 10 megyében. (Egy egység-
csomag (sárgarépa, retek, borsó, petre-
zselyem, vöröshagyma, zöldbab, kukorica) 
kb. 40-50m2 kertre elegendő)

• További 7.000 egységcsomag a Magyar 
Vöröskereszt rendelkezésére bocsájtva 2012 
tavaszán történő kiosztásra. 



Naposcsibe program

• 4.000 naposcsibe és 4 tonna táp kiosztása 
200 családnak, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében négy, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében két településen.



Egyéb, a Magyar Vöröskereszttel 
kapcsolatos kiadások

• 9 millió Ft támogatás az Országos Szervezet 
részére, a működési költségekre.

• 1,2 millió Ft értékű önkéntes munka az 
Országos Szervezet részére.

• 1,4 millió Ft értékű önkéntes munka a Budapesti 
Szervezet részére.

• 410.000 Ft értékben adomány a csepeli 
Családok Átmeneti Otthona lakóinak                         
részére. 



Egyéb adományok
• 3,5 millió Ft értékben élelmiszer és tisztálkodási 

eszközök szállítása Gyöngyöspata és Hejőszalonta roma 
lakosságának. 

• 500.000 Ft adomány az AmCham Foundation részére.
• 5 millió Ft adomány a Polgár Alapítvány (roma) futball 

tehetségkutató programjának.
• 1,8 millió Ft adomány az Arany Liliom Alapítványnak.
• 1 millió Ft adomány a Budapest, IX. kerületi József Attila 

általános iskola eresz- és tetőjavítására. 
• 500.000 Ft értékben cipők és ruházat adományozása 

forrói roma iskolásoknak, annak érdekében, hogy 
iskolába tudjanak járni télen.



Összes kiadás 2011-ben
Adminisztráció, overhead 5.2 MFt
Sajtó, PR 3.5 MFt
Programokkal kapcsolatos adminisztráció 18.3 MFt
Élelmiszer 124.1 MFt
Természetbeni adományok (ruházat,           7.4 MFt
tisztálkodási eszközök, önkéntes munka)
Pénzbeni támogatások 17.6 MFt
Vetőmag, naposcsibék 20.0 MFt
Kisösszegű és egyéb adományok 0.9 MFt

ÖSSZESEN:  197 millió Ft



A Magyar Vöröskereszt programjaival 
kapcsolatos kiadások 2011-ben

Iskolai reggeli és uzsonna program 
(a hétvégi csomagokkal együtt) 15.9 MFt

Napi élelmiszersegély program 12.2 MFt
Havi élelmiszersegély program 7.8 MFt
„Gyermekszáj” kenyér és tej segély         88.8 MFt
program
Vetőmagok 33.0 MFt
Naposcsibék 1.2 MFt

ÖSSZESEN:  158.9 millió Ft  



Adományok területi bontásban
Országos 21.8MFt
Budapest 41.3MFt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 50.6MFt
Jász-Nagykun-Szolnok megye 53.7MFt
Baranya megye 2.2MFt
Somogy megye 0.4MFt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3.1MFt
Hajdú-Bihar megye 4.1MFt
Csongrád megye 0.5MFt
Heves megye 4.1MFt
Nógrád megye 2.1MFt
Békés megye 2.1MFt
Pest megye 0.1MFt
Vas megye 0.5MFt

ÖSSZESEN: 186 millió Ft



2012-es célok
• 9 millió Ft értékben élelmiszer szállítása 9 

budapesti iskolába.
• 4.320 db élelmiszercsomag szállítása a Magyar 

Vöröskeresztnek, budapesti szegények javára.
• 8 millió Ft értékben élelmiszer szállítása a 

Magyar Vöröskereszt budapesti nappali és éjjeli 
melegedőibe.

• Tej és kenyér szállításának folytatása 500 vidéki 
család részére.

• A civil szervezetekkel való együttműködés 
bővítése a hátrányos helyzetű roma fia-
talok általános iskolai és további oktatá-
sának támogatása céljából.



Köszönőlevelek































BESZAIIPLO

Forró te1epülésen 20LI. február 1. napjátó1 működik az Amerikaí Ház
Alapítvány támogatásával a tej- kenyér adományozása a gyermekéhezés
elkerülése és a qyermekszegénység enyhítése céIjából.
Az osztást két csa1ádgondozÓ végzi munkaidőben, más feladatok
e1látása mellett.
25 család kiváIasztására volt lehetőségünk, ameIy csa1ádok 4 vagy
annál több kiskorú gyermeket nevelnek háztartásukban.
Mivel ha]_mozottan hátrányos gyermekek családjairÓ1 van szÓ, nagy
segítséget jelent nekik a hetí adomány, hiszen ezekben a családokban
csak szociális juttatásokbÓl é1nek' és az egy főre jutó átlag
jÖvedelem havonta 20-25.000 rt közÖtt mozog.
Szerencsénk vo]_t szemé1yesen ta1áIkozni az A1apitvány E1nökéve1,
Richard Field Úrral, akí a településen járva megbizonyosodott a
csaIádok mé1y szeqénységéről.
Íqy az Alapítvány újabb támogatásáva]- február vógén 16, 5_I4 év
közötti gyermek a1apvetó ruházkodási szükségJ_etét sikerüIt
kielégíteni. olyan családok gyermekeire esett a választás, ahol a
magas gyermeklétszám és az alacsony jÖvede1mi viszonyok miatt erre a
szülőknek nem volt lehetősége. A gyermekek az iskolai oktatásbÓl is
kimaradtak a megfe1elő ruházat hiánya miatt.
Az a1apítvány támogatásának köszÖnhetően ez a probléma is sikeresen
mego1dódott.
A támogatott csa1ádok há1ásak vo1tak az adományért', amely nagy
segitséget jelentett nekík. Saját forrásból ezt nem tudták voIna
biztosítaní gyermekeík számára. Ennek köszÖnhetően csökkent az
igazoJ_atlan iskolai hiányzások száma.
Március 1-tő1' újabb 20 családdal bővült a támoqatott családok
száma. Így településünkön 45 rászoruló családban összesen 712
gyermek jut biztosan naponta elegendő mennyiségű tejhez és
kenyérhez.
A szállítmány minden esetben pontosan érkezik az oszt'ás helyére.
Eddig még nem volt fennakadás az adományozások alkalmával.
Az adományozottak minden alkalomma1 pontosan érkeznek.
Tapasztalataink szerint havonta nagy terhet vesz 1e ez a családok
vá11áróI, ezért véleményünk szerint szükséges ]-enne a családok
további támogatása.
Az esetleges jÖvő évi adományozott családok kiválasztásában, az
1enne a kérésünk, hogy legyen ]_ehetőség egyéni elb1rá1ásra is.
TelepüIéSünkön vannak olyan két gyermekes, gyermeküket eqyedül
nevelő szüIők' ahol az anyagi kÖrü1mények szintén indokolttá tennék
a támogatást.
Továbbá közel 300 o1yan család é1' akinek havi bevétele színtén csak
szociáIis juttatásokból tevódik ÓssZe, mé1yen a létminimum alatt
élnek.
Ezért lenne az a javaslatunk, hogy esetleg negyedévente lehetőség
nyíIjon a családok cserélődésére, iqy egy év a1att még tobb
családban jutnának hozzá az adományokhoz.
Eddigi támogatásukat a családok nevében is kÖszÖnjük!
Bízunk a továbbí eredményes közos munkában.
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HÁLMAJ rözsÉo pouoÁnmesrenÉrŐu
3842 Holmoj, Kossuth út 1.
Tel./Fax.: 46/474-t??

e-moil. t korjegyzoseg. holmaj@sojoktv. hu

..cynnnxszÁ.r'' pnocnatu ÉnrÉxntÉsn

A térségben egyedülálló kezdeményezésként 2011. február l-től az AmerikaiHáz Alapitvány és a
Magyar Vöröskereszt a három és többgyermekes családok részére napi 1 kg. kenyér és 2 l. tej
élelmiszeradományt biztosít. Halmaj községben kezdetben 15 nagycsaládos vett részt a programban,
ezt követően, március 1{ől a támogatottak körét bőví|ette az Alapitvány 23 főre.Időközben egy család
elköltözött a településről, két családban é1ő gyermek bentlakásos szociális tntézményi ellátásra nyert
felvételt, ezéfi' a programba bevonásra került helyettük másik három család.

Halmaj községben * a térséghez hasonlóan - jelentős a munkanélküliség, az elhelyezkedési esélyek
minimálisak, ezéft' a nehéz helyzetben élő családok intézményes támogatására mindenképpen sztikiég
van.

A segítségnyújtás formája egyedülálló. A program hosszú távon nyújt lehetőséget a felemelkedésre,
segítséget a nehéz körülmények között élő családok számára, a gyermekéhezés elkerüléséhez'
valamint a gyermekszegénység enyhítéséhez.

A szervezésberr a Magyar Vöröskereszt encsi Területi Szervezetének vezetője sok segítséget nyújtott
számunkra. Az iratok rendszerczéséhez tárolókat, a postázáshoz borítékot és bélyeget, 

-a 
trétyiseg

takarításához tisztiÍőszereket is biztosítottak. A program megvalósítása során a lebonyolító a ieljes
körű megvalósításra törekedett, szinte minden terhet levéve az Önkormányzat vá11árő1. Az
Önkormányzat az é|eImtszerek átvételében, tárolásában, valamint a szétosztásában működött közre'

A tej, kenyér száIIítása során egyetlenegy alkalornmal sem merült fel sem időbeli késés, sem
mennyiségbeli vagy minoségbeli probléma.

Bízom b'enne, hogy a jövő évben is lesz lehetőség a ,,Gyerekszáj program'' folytatására. Ez esetben
kérem Önöket, hogy biztosítsanak lehetőséget arra' hogy a támogmottak koiét bóvítsük, esetleg
időszakonként legyen lehetőség a támogatottak körének cseréjére.

Az előzőek miatt, az Amerikai Ház Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Szervezete, valamint az élelmiszereket száLIito cégek - Abaújtej Közös Yálla\ai, galla és
Társa Kft. - részére Halmaj község Önkormányzata és az érintetteknevében köszönetemet fejezem ki.

Murrkájukhoz atovábbiakban is sok sikeft, erőt' egészséget, a közelgő ünnepekre tekintettel békés,
boldo g karácsony.t kívánok.

Halmaj, 2011. december 22.

ka"*
Tisztelettel:

polgárrnester
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