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„ADJ LEVEGŐT!” KÖZÖSSÉGI ADOMÁNY GYŰJTÉSÜNK BESZÁMOLÓJA 
 

 
 

A koronavírus-járvány berobbanásakor sürgetővé vált annak megoldása, hogy hatékony 

stratégiát dolgozzunk ki az intézményeinkben lakó gyermekes családok és hajléktalan férfiak 

egészségének védelmére. Ezt az általános járványveszély mellett indokolttá tette az is, hogy 

átmeneti otthonainkban meglehetősen zsúfolt körülmények között élnek a családok, valamint az 

is, hogy több olyan krónikus betegségben szenvedő ellátottunk is van, akik kiemelten 

veszélyeztetett célcsoportba tartoznak a fertőzésveszély szempontjából (pl. szív és 

tüdőbetegségben szenvedők).  
 
Többféle intézkedést tettünk. Először a kézenfekvő dolgokkal kezdtük: növeltük a napi takarítások 
számát, és kiemelt figyelmet szenteltünk a közös helyiségek fertőtlenítésére. Másodszor igyekeztünk a 
szűkös forrásaink mellett/ellenére minél több védőfelszerelést és fertőtlenítőszert beszerezni. Ez nem 
volt egyszerű feladat, de ebben szerencsére külső segítséget is kaptunk, többen is támogattak minket 
maszk és egyéb védőfelszerelések adományozásával. 
 
A helyzetet nehezítette, hogy a bentlakásos intézményekben kijárási korlátozás lépett életbe az ország 
egész területén –így az általunk üzemeltetett intézményekben is–, miközben az iskolák, óvodák és 
bölcsődék bezárásával a gyermekek is az otthonokban maradtak a hét minden napján, így a szokásos 
zsúfoltság a többszörösére nőtt, ezért az előírt távolságtartás betartása is lehetetlen feladattá vált. Úgy 
éreztük, hogy a legkörültekintőbb intézkedések ellenére sem fogjuk tudni megvédeni a fertőzéstől 
intézményeink lakóit.  
 
A megoldást keresve találkoztunk az ózonnal történő fertőtlenítés technológiájával. Utánjárásunk során 
kiderült, hogy egészségügyi intézményekben, hotelekben és egyéb szállásadó helyeken nagy 
hatékonysággal használják a higiéniás előírások folyamatos betartásához az ún. ózongenerátorokat. 
 
Az oxidatív hatású ózon a vírusokat, a baktériumokat és a gombákat (pl. penészgomba) is egyaránt 
elpusztítja viszonylag rövid idő alatt és nagy előnye, hogy semmilyen nyomot nem hagy maga után, sőt 
természetes és magától lejátszódó kémiai folyamatként visszabomlik belélegezhető oxigénre. Az 
ekkora kimerülő anyagi forrásaink hiánya miatt úgy döntöttünk, hogy az ilyen készülékek 
beszerzéséhez szükséges pénzt közösségi adománygyűjtés útján próbáljuk meg összegyűjteni. Ekkor, 

2020. áprilisában indítottuk az 1 hónapos „Adj levegőt!” című kampányunkat. 
 
Az adománygyűjtést megelőző tervezési folyamat során, alaposan átnézve az akkori piaci árukínálatot 
egy olyan nagy teljesítményű berendezésre esett a választásunk, amelyből két darab beszerzésével 
megoldható a 2 helyszínen (Budapest XV. kerülete és Csömör) működtetett 5 intézményünk valamint a 
hozzájuk tartozó másik 15 helyszínen, külső lakásokban nyújtott ellátásaink helyszínének fertőtlenítése 
(Budapest XIV. és XV. kerületeiben). Ez azt jelenti tehát, hogy 2 db nagyobb, ipari teljesítményű 
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készülékkel összesen 20 helyszínen terveztük 52 család és 10 egyedülálló hajléktalan ellátottunk 

egészségének védelmét.   
 
Ez a berendezés többféle szempontból is praktikus: ipari kapacitása miatt nagyobb légterű helyiségek 
fertőtlenítésére is alkalmas és a fertőtlenítési program lefutását követően rövid idő alatt visszabontja az 
ózont oxigénné, így a program lefutása után azonnal használatba vehető a kezelt helyiség. Két ilyen 
berendezés beszerzéséhez 1,5 millió forintra lett volna szükségünk, ezért az adománygyűjtés kitűzött 
célját is így terveztük.  
 
A kampány kezdetekor tisztában voltunk azzal, hogy az adott időszakban több szempontból is nehéz 
lesz megvalósítanunk a céljainkat: 
- ekkor zajlott az adó 1%-os kampányok finise országszerte, amely miatt sok szervezet próbálta 
megszólítani a lehetséges támogatóit, így az adománygyűjtések terén meglehetősen nagy információs 
zaj közepette kellett felhívni a figyelmet ügyünkre, 
- a járványügyi helyzet kapcsán kialakult árukészlet hiány és a nagy kereslet minden olyan termék 
hozzáférhetőségét megnehezítette és a kereskedelmi árukat jelentősen megdrágította, amelyek 
alkalmasak a vírus elleni védekezésre.  
 
A szorongató helyzet ellenére úgy éreztük, hogy cselekednünk kell, így elindítottuk a kampányt. A fenti 
körülmények és egyéb most nem részletezett nehézségek következtében végül 338.000-Ft-os sikerült 
összegyűjtenünk, amiért nagyon hálásak vagyunk minden támogatónknak, vagyis Nektek!  
 

Az összegyűlt pénzből -mint ahogyan azt már korábban jeleztük is- nem tudtuk a kiszemelt nagyobb 
teljesítményű ózongenerátorokat beszerezni. A megoldást keresve azonban kapcsolatba kerültünk egy 
céggel, amelynek vezetése fontosnak tartotta ügyünket, ezért azt egyedi akciós árszabással is 
támogatta (ekkor, az első járványhullám levonulásával egyébként bizonyos termékek beszerzési ára is 

csökkent). Így mégis sikerült elérnünk célunkat: az eredetileg tervezett összeg 22,5%-ából a 

sikerült 4 db kisebb teljesítményű, de még elegendő kapacitású berendezést vásárolnunk. 
 

Azóta mind a 4 gép nálunk van és mivel megérkezett a pandémia második hulláma rendszeresen 
használjuk is őket. Emellett fontos megemlíteni, hogy a készülékekkel szolgáltatásunk minőségét is 
növelni tudtuk, hiszen az intézményeinkből történő kiköltözések után, ill. beköltözések előtt minden 
lakószobát fertőtleníteni tudunk és az esetleges penészesedéseket is képesek vagyunk hatékonyan 
kezelni. 
 

Összességében minden nehézség ellenére sikeresnek tekintjük az adománygyűjtő 

kampányunkat. A tervezett összeg töredékének összegyűjtése ellenére sikeresebben tudtuk 

megvalósítani a célunkat mint terveztük, mert 2 helyett 4 gépet tudunk beszerezni, amelyek 

rugalmasabban, sokoldalúbban használhatóak.  Az intézményeink lakói nagy megelégedéssel 

fogadták a gépeket, megnyugtatta őket, hogy ilyen módon is tudunk vigyázni az egészségükre.  
 
A Bethesda Kórházzal ígéretünkhöz híven tartjuk a kapcsolatot, és amint véget ér a járványhelyzet az 
egyik gépet tovább adományozzuk nekik! 
 

A gépek átvételét követően készítettünk egy beszámoló videót is is,amelyet ezen a linken tudtok 
megtekinteni: 
https://www.facebook.com/395631243780213/videos/607279786886874/?__so__=channel_tab&__rv_
_=all_videos_card 
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Amennyiben  továbbra is támogatni szeretnétek a munkánkat ezt több formában is megtehetitek:   

 Az alapítvány számlaszámára (11705008-20466196 OTP Bank Nyrt.) folyamatosan 

fogadjuk a felajánlásokat, bármekkora összeg hatalmas segítség ezekben a nehéz időkben. 

 Tárgyi felajánlások: bútorok, ágyak, konyhai eszközök stb. erről pontosabb információkat a 
honlapunkon találtok az alábbi linkre kattintva: https://szera.eu/amire-szuksegunk-van 

 Önkéntes munka: alapítványunk életében kiemelt fontossága van az önkéntesek munkájának, 
kijelenthetjük, hogy nélkülük nem tudnánk működtetni alapítványunkat. Az önkéntes 
programunk rugalmas, a jelentkezők motivációja mentén tudjuk alakítani a feladatokat. A 
korrepetálásra mindig szükség van, de a kézműves foglalkozásoktól, művészetterápián át, 
fotózásig minden területre és feladatra várunk önkénteseket. Az alábbi email címen lehet 
jelentkezni (szoconkentes@gmail.com). Természetesen amennyiben fokozódik a 
járványhelyzet, úgy egy darabig csak online önkéntesség elképzelhető. 

 CSR programokat is szívesen fogadunk, több eredményes együttműködésünk volt már e téren 
a piaci szektorban működő vállalatokkal. 

 Céges szponzori együttműködések terén is nyitottak vagyunk. 

Még egyszer köszönjük a támogatásotokat!  

Kérjük tartsatok velünk továbbra is, kövessétek a munkánkat a honlapunkon, a Facebookon és 

az Instagramon!  
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