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Az Egymásért-Együtt Alapítvány ez évben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. 1992-

ben -  az alapítók szándéka szerint - a villamos energia termelésben, szállításban, 

szolgáltatásban bekövetkezett halálos és súlyos balesetet, továbbá a foglalkozási 

megbetegedést szenvedett iparági munkavállalók megsegítésére jött létre. A segítségnyújtást 

egyrészt a rászorulók anyagi támogatásával, másrészt pedig az arra rászorulók részére 

rehabilitációs beutalók nyújtásával valósítjuk meg.  Alapítványunk e kitűzött céljainak 

megfelelően működött az elmúlt húsz évben, melyeket továbbra is elsődleges feladatunknak 

tekintünk. 

 

 Alapítványunk, mely 1998-ban közhasznú szervezeti minősítést kapott, az alapítók által 

adományozott vagyon hozadékából, valamint a támogatók adományaiból tud működni, ill. az 

arra rászorulóknak segítséget nyújtani. Fő támogatóink az iparágban működő gazdálkodó 

szervezetek és szakszervezetek. Az alapítványt működtető kuratórium arról adhat számot, 

hogy a támogatók által befizetett adományok, valamint az adófizetők adójának 1%-ából 

származó bevételek lehetővé tették, hogy segélyezési tevékenységünket ki tudtuk bővíteni a 

szociálisan rászoruló, valamilyen súlyos betegségben szenvedő munkatársaink körére is. 

 

Az alapítvány kuratóriuma rendszeresen ülésezik és határoz a segélyek és a rehabilitációs 

beutalók odaítéléséről. Külön nagy figyelmet szentelünk az úgynevezett karácsonyi 

segélyezésnek, amikor a korábban valamilyen egészségi ártalmat szenvedett kollégák 

segítéséről döntünk. Ilyen alkalmakkor évente, karácsony előtt a kuratórium tagjai 

személyesen keresik fel a segélyezetteket, s adják át a megítélt segélyeket. Az elmúlt évben az 

adózó állampolgárok, kiemelten az iparágban foglalkoztatott munkavállalók és családtagjaik 

által alapítványunk részére felajánlott adójuk 1%-a 1,9 millió forint volt. A mozgásszervi 

rehabilitációra és egyéb gyógykezelésekre fordítható segélyek kifizetése az igények szerint 

történt, egyetlen igényt sem kellett elutasítanunk anyagi okokból.  

 

A kuratórium vezetése a rehabilitációs beutalások támogatására, illetve gyógykezelésre az 

elmúlt években a keszthelyi és gyulai intézetekkel kötött megállapodást, ahová az elmúlt  

évben mintegy 110 fő beutalására volt mód, igény szerint kettő, vagy három hetes 

időtartamra. Folyamatosan kerestük annak lehetőségét, hogy azok számára is kibővíthessük 

rehebilitációs tevékenységünket, akik valamilyen szív és érrendszeri megbetegedésben is 

szenvednek és ezért nem tudják igénybe venni a gyógyvizes kezeléseket. Ez évben sikerült 

szerződést kötnünk az MVM Hotel Panoráma Kft-vel, ahol megteremtődött ez a  lehetőség, 

így Balatongyörökön is beindíthattuk a gyógykezeléseket. 

 

Az EVDSZ is fontosnak ítéli az alapítvány működését, s támogatásáról biztosította az 

alapítvány kuratóriumát. Szakszervezetünk támogatja azon törekvéseket, amelyek újabb 

forrásokat biztosítanak a szolgáltatások bővítésére. A „forró drót” által biztosított 

nyilvánosságon keresztül az ágazatban a közvélemény évről-évre figyelemmel kísérheti az 

alapítvány munkáját. 

 

Reméljük, hogy a továbbiakban is megfelelő anyagi támogatásban lesz részünk, amely 

biztosíthatja a színvonalas, céljainknak megfelelő működést, és az elkövetkező években is 

módunk lesz  a rászorulók megsegítésére. 



 

Úgy ítéljük meg, látva azt hogy egyre nő a különböző reumatikus és mozgásszervi 

megbetegedésben szenvedők száma, hogy a jelenleg még aktív és a már nyugdíjba vonult 

kollégáinknak egyaránt nagy szüksége van a gyógykezelések igénybe vételére. 

 

Nagyon fontosnak ítélnénk azt, hogy az iparágunkban foglalkoztatott munkavállalók 

munkabiztonsági helyzete javuljon, hogy a rendelkezésünkre álló adományokból befolyt 

összegeket ne segélyezésre, hanem elsősorban rekreációs, rehabilitációs célokra tudjuk 

fordítani. Ehhez kérjük az EVDSZ  minden tagjának segítségét is  

 
 


