
Az Áthidaló Alapítvány éves beszámolója 2021. 
 

2021-ben induló Alapítványunk tagjai és önkéntesei már sok éves tapasztalattal rendelkeznek a 
rászoruló családok megsegítésében. Alapítványként még csak 2021 az első év, melyet zárunk, de 
magánemberekként már évek óta segítjük és támogatjuk a hozzánk forduló, segítségre szoruló 
családokat. 

 Alapítványunk jövőre vonatkozó elképzelései nagyszabásúak és hosszú távúak: hidakat verünk a 
jövő felé ledöntve ezzel az elszigetelődés és reménytelenség falait. Mi oda megyünk, ahová mások 
nem. Ott építkezünk, ahol mások szikár, kiégett területeket látnak. Ott harcolunk, ahol már mások 
lemondtak a győzelemről. 

Az Alapítványunk célja segítséget és reményt nyújtani a kilátástalan helyzetbe került, rászoruló 
embereknek. Támaszt nyújtani azoknak, akiket a családjuk, a társadalom, és a szociális háló nem tud 
segíteni, magukra maradtak, nincs kihez forduljanak.  Segítségünk kiterjed a szociális háló 
létrehozására, a munkába állás támogatására, életminőség javítására. Szeretnénk átmenetileg bajba 
jutott, rászoruló embereknek fizikai-, mentális és érzelmi támogatást biztosítani a talpra álláshoz. 

Elsődleges célunk, hogy „hálót” adjunk a hozzánk forduló embereknek, ne csak „halat”: tehát az adott 
helyzetben történő gyors segítségnyújtás mellett hosszú távon a munkahelyek megteremtésével 
szeretnénk segíteni azokon a rászorulókon, akik szeretnének maguk is tenni helyzetük javításáért. 

 

 

 2021-es projektjeink    

 

• Iskolatáska 

• Családok Átmeneti Otthonának és Anyaotthonnak való folyamatos segítségnyújtás Érden 

• Osztrosics család megsegítése 

• Segítség a nyelvtanításban 

• Mikulás projekt    

• Könyvet karácsonyra 

• Karácsonyi Ajándékdoboz akció 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Projektjeinkről részletesen: 
 
Érdi CSAO támogatása 
Noha Alapítványunk még csak pár hónapja indult nagy reményekkel, máris több család otthonába 
sikerült adományokat juttatnunk megkönnyítve ezzel mindennapjaikat!  A támogatók adományai az 
érdi Családok Átmeneti Otthonába is eljutottak, s ezzel nem csak napi szükségleteik egy részét 
sikerült kielégíteni, hanem reményt is kaptak, mely elengedhetetlen az Élethez. 

 
Iskolatáska projekt 
 
Az összegyűlt adományokat: összesen 17db iskolatáskát, 48 zsák gyermekruhát, játékokat, némi 
vitamint, rizst és cukrot szállítottunk ki rászorulók részére fejér megyei falvakba. A tanév kezdetén 
az iskolai felszerelés nagy örömet okozott a gyermekek és szülők körében. 

 
Segítséget nyújtunk a nyelvtanításban 

Alapítványunk fő tevékenységének tekinti, hogy elsősorban azzal segítsünk a rászorulókon, hogy 
megadjuk számukra annak a lehetőségét, hogy dolgozhassanak, ezzel pénzt kereshessenek. Hiszünk 
abban, hogy hosszú távon ez jelenti a valódi segítséget! 

A gyermekek számára azzal tudjuk a legtöbbet segíteni, ha támogatjuk őket abban, hogy 
tanulhassanak, ezáltal nem csak a saját életükben lesz több lehetőségük, de a családjukban, a 
környezetükben is követendő példát mutatnak. Alapítványunk az UPTOWN nyelviskola 
támogatásával egy 11-es érdi fiút, Andrist támogatott abban, hogy teljeskörűen felkészülhessen a 
középfokú nyelvvizsgára. A támogatás a nyelvvizsga árát is tartalmazza! Andris 2021 év végén már 
el is kezdhette nyelvi tanulmányait. Reméljük, hogy hamarosan sikeres nyelvvizsgát tesz majd, és 
nyelvtudása hasznos lesz számára nem csak további tanulmányai, de jövendő munkája során is. 
Szintén reméljük, hogy Andris jó példájával utat mutat a kortársai számára, és tanulásával barátait, 
osztálytársait is ösztönzi a tanulásra. 

 

Sok-sok gyermeknek szereztünk örömet Mikulás ajándékainkkal 

Alapítványunk 2021-ben is segített a nehéz sorsú gyermekek ünnepét széppé tenni, sok-sok gyermek 
Mikulásáért és karácsonyáért is dolgoztunk és gyűjtöttünk az őszi hónapokban. Sok olyan szülővel és 
céggel léptünk kapcsolatba, akik szívesen segítettek a gyermekek megajándékozásában. 

A Mikulás zsákjába hibátlan állapotú, de leginkább új játékokat, mesekönyveket és édességeket 
vártunk, melyekkel örömet szerezhettünk. Az megajándékozásra váró korosztály igen tág volt: 
egészen kicsik és nagy kamaszok is várták az ajándékokat. 

 

 

 



Karácsonyi projektünk! 

Összesen 224 ajándékot készítettünk és juttatunk el a rászoruló családoknak 2021 ünnepi 
időszakában! Sikerült megvalósítani a mottónkat, együtt falak helyett hidakat építhettünk fel és 
némelyik tényleg felért egy-egy csodával! 

Az első csoda a Kartonbox által felajánlott 250 db doboz volt, ami megoldotta a csomagolási 
kérdésünket. Következtek a mindennapi csodák a felajánló emberek és cégek segítsége által, rengeteg 
ajándékhoz jutottunk. 
A Máltai szeretetszolgálat segítségével további 34 gyermek ajándéka oldódott meg. 
Végül az utolsó pár napban is érkeztek adományok, így minden erőnkkel azon voltunk, hogy be 
tudjuk őket csomagolni a vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai kiszállításokhoz. 
Ehhez viszont szükségünk volt valakikre, akik kicsit besegítenek nekünk a távolabbi címekre való 
kiszállításban, mert már nem bírtuk egyedül. És akkor megérkezett az utolsó segítség is, és létrehozta 
azt a bizonyos hidat, amin az utolsó 32 ajándékcsomag is útnak indult. Köszönjük a DPD-nek a 
segítséget! Az önzetlen karácsonyi összefogásban külön köszönettel tartozunk legfőbb segítőinknek: 
LED vonal, Uptown nyelviskola, DPD, Colibri papír, Máltai szeretetszolgálat, Suzuki webshop, 
Kartonbox, MetLife Együtt Egyért 
 
 

Könyvet karácsonyra! -akciónk keretében sok-sok kisgyermeknek szereztünk örömet 

Idén is nagy szeretettel készültünk arra, hogy a rászoruló, általunk támogatott családok gyermekeit 
meglepjük egy kis csomaggal, amikbe könyveket is rejtenénk. Támogatóink számos jó állapotú 
mesekönyveit, kis és kamaszok számára való könyvet juttattak el Alapítványunk számára, hogy 
azokat a meglepetés csomagokba rejthessük. 

 

Tarcsapuszta, Pécsbagota, Szentlőrinci családok megsegítése adományokkal 

A családokat többször is támogattuk ruhákkal, csomagokkal, élelmiszerrel valamint bútorokat 
szereztünk nekik. Az adományok a Complexpress logisztika kft. segítségével értek célba. Az 
Osztrosics család tagjai részt vehettek az „Ajándékozz élményt” programban is. A tarcsapusztai 
családban élő anyuka, Ibolya lett az egyik önkéntesünk is! 

Bízunk abban, hogy az így kapott élmény örömét sokáig magukkal viszik, és ez segít nekik a 
hétköznapokban, célt ad, inspirálja őket a későbbiekben is a tanulás, az előrelépés felé. 

 

Alapítványunk állandó programjának keretében olyan mélyszegénységben élő vagy hátrányos 
helyzetű gyermekeknek és családjaiknak nyújtunk ehhez hasonló élményeket, akiknek másként ez 
nem adatik meg, hogy színdarabot lássanak, popcornt ropogtassanak a moziban, kacagjanak hangosan 
a bohócon vagy eljussanak a Csodák Palotájába. Ezek, a mások számára már-már elcsépelt, 
állandósult programok, családok, gyermekek számára a feltöltődést hoznak és valóban életre szóló 
élményt jelentenek!  

 



 

 

Karácsonyi Ajándékdoboz akciónk keretében 224 családnak juttatunk el karácsonyi ajándékot, 
közülük 74 sérült gyermeket nevelő családnak szereztünk Boldog Karácsonyt 
 
A karácsonyi időszakban a rászoruló gyermekek kiemelt figyelmet kaptak: szerettünk volna minél 
több rászoruló család karácsonyát örömtelivé tenni, igyekeztünk mosolyt varázsolni a gyermekek 
arcára. 
Alapítványunk akciója keretében 74 olyan rászoruló család számára juttattunk el személyre szóló 
ajándékokat, akik down szindrómás, vagy egyéb, gyakran halmozottan sérült gyermeket nevelnek. A 
családokat a Down Alapítvány és az Életfa Egyesület támogatásával választottuk ki. Külön figyelmet 
fordítottunk arra, hogy tényleg olyan családokhoz jusson az ajándék, akik valóban rászorulnak. 
Ezek a családok, mind nehéz körülmények között élnek. A családban van egy sérült gyermek 
(általában down szindrómás), és általában vannak testvérek is. A család nehéz helyzetét általában az 
okozza, hogy az egyik szülő nem biztos, hogy vissza tud menni dolgozni a sérült gyermek ellátása 
mellett, illetve sok helyen nincs is elérhető munkalehetőség. 
Az akció keretében nem csak a sérült gyermeknek, hanem a testvérek, és az anya, apa számára is 
tudtunk személyre szóló ajándékot küldeni. A csomagokba a játékon, könyvön kívül tusfürdő, 
dezodor, füzet, ceruza, szaloncukor, édesség került. 
Sok esetben ruhát, használati tárgyakat, konyhai eszközöket, tartós élelmiszert, sőt, teljes karácsonyi 
vacsorát is tudtunk eljuttatni az érintett családok részére, nagy örömet okozva számukra ezzel. Azt 
tapasztaltuk, hogy gyakran ezek az ajándékok voltak az egyetlen ajándékok, melyeket a gyermekek 
Karácsonyra kaptak. Az ajándékok, meglepetések segítségével egy-egy család, egy-egy kisgyermek 
Karácsonyát mosolygóssá és boldoggá varázsoltuk.  Sok helyen a könny és az üres szoba helyett 
teremtettünk csodálatos meglepetést, igazi Karácsonyt. 
A családok támogatását erőnkhöz mérten folyamatosan, év közben is folytatjuk. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


