Telefonnal a rászorultakért
Alapítvány

Tájékoztatás a Telefonnal a rászorultakért Alapítvány 2005. évi tevékenységéről
Az Alapítvány 2005. évben öt alkalommal tartott kuratóriumi ülésén 1355 db. pályázatot bírált el a vakok és gyengénlátók, a súlyos
mozgáskorlátozottak, a siketek és nagyothallók, valamint az egyéb rendkívül súlyos betegek részére.
A pályázók kiértesítése és a támogatások kiküldése a 2005. év folyamán megtörtént.
2005. évben elbírált 1355 db pályázat megoszlása a következő volt:
A mozgáskorlátozottak beadtak a telefon beszélgetési díj támogatásáért
ebből elutasítva ill. közben meghalt:
havi beszélgetési díjhoz támogatás:

818 db pályázatot
111 fő
707 fő
17.860.800,- Ft

Internet előfizetés támogatásához
ebből elutasítva:
támogatást kapott:

46 db pályázatot
19 fő
27 fő
1.228.000,- Ft

A vakok és gyengénlátók beadtak a telefon beszélgetési díj támogatásáért
ebből elutasítva ill. közben meghalt:
havi beszélgetési díjhoz támogatás:

249 db pályázatot
14 fő
235 fő
6.051.600,- Ft

A siketek és nagyothallók beadtak a telefon beszélgetési díj támogatásáért
ebből elutasítva ill. közben meghalt:
havi beszélgetési díjhoz támogatás:

165 db pályázatot
20 fő
145 fő
3.559.200,- Ft

Internet előfizetés támogatásához
támogatást kapott:
ebből elutasítva ill. közben meghalt:

5 db pályázatot
4 fő
142.500,- Ft
1 fő

Az egyéb rendkívül súlyos betegek beadtak a telefon beszélgetési díj támogatásáért 40 db pályázatot
ebből elutasítva ill. meghalt :
9 fő
havi beszélgetési díjhoz támogatás:
31 fő
861.600,- Ft
Internet előfizetés támogatásához
támogatást kapott

1 db pályázatot
1 fő
60.000,- Ft

Ezzel az összeggel olyan súlyos beteg embereket támogattunk, akiket nem lehetett sem a mozgáskorlátozottakhoz, sem a
vakokhoz, sem a siketekhez irányítani.
Felülvizsgálatra került
ebből elutasítva:
beszélgetési díjhoz támogatást kapott:

24 pályázat,
2 fő
22 fő
553.200,- Ft

Internet előfizetéshez felülvizsgálat
Támogatást kapott:

7 pályázat
7 fő
210.000,- Ft

2005-ben összesen elbírálásra került
elutasítás ill. a pályázó halála miatt nem kapott támogatást:
támogatást kapott:

1355 db pályázat
176 fő
1179 fő 30.526.900,- Ft értékben,
ami 453.012,- Ft utalványdíjjal terhelt.

A Magyar Telekom Rt. 2005. december 27.-én 30 millió forint támogatást utalt át az Alapítvány számlájára. Ezt az összeget a felező
díjcsomaggal rendelkező bruttó 1.000,- Ft-os támogatást igénylő, de valamilyen okból elutasításra került súlyos rokkantak
támogatására használjuk fel.
2005. évben az EDS Magyaror
Magyarország
szág Kft. 2 db személyi számítógép konfigurációt adományozott az Alapítványnak térítésmentesen. Az
Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni az adományt, mely megkönnyíti a napi munkánkat és aminek segítségével továbbra is
pontos nyilvántartást tudunk vezetni a benyújtott pályázatokról.
A T–Online Magyarország 2005. évben is 1,5 millió forint támogatást nyújtott az Alapítványnak. Ebből az összegből 39 fő
T-Online előfizetőnek tudtunk segítséget nyújtani az Internet hozzáférés előfizetési díjához.
Az ország más területén működő távközlési vállalatok nem támogatják alapítványunkat, így a koncessziós területen élő súlyos beteg
és igen nehéz anyagi körülmények között élő rászorultak pályázatait nem tudjuk elfogadni.
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Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azokért az adományokért, melyek lehetővé tették a rászorultak támogatását
2005-ben is. Elsősorban a Magyar Telekomnak, a Magyar Telekom dolgozóinak az egyéni adományokért és mindazoknak, akik
felajánlották az adójuk 1%-át. Ezzel sok súlyosan beteg és igen nehéz anyagi körülmények között élő emberen tudtunk segíteni.
Kérjük, hogy a 2006-os esztendőben is támogassák Alapítványunkat.
A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet, így az adományozóknak igazolást adunk, ami
adókedvezmény igénybevételére jogosít.
Az Alapítvány számlaszáma: 11991102–02105046
Adószáma: 19637152–1–41
„Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány Kuratóriuma
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