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Tisztelt Támogatóink! Kedves Vendégeink!
A tavalyi évről szóló beszámolómat február 1-től kezdődően teszem meg, mivel akkor kaptam kinevezést az igazgatói tisztségre
34 évi önkéntesség, benne 6 évi elnöki szolgálat után.
Missziói célkitűzésem az igazgatói szolgálatra nézve az volt és
marad a jövőre nézve is, hogy a Lepramissziót ne csak működtessem, hanem tudatosan fejlesszem. Azt szeretném, ha néhány év
múlva sok ember ismerné Magyarországon ezt a szervezetet, és sok
támogatója lenne. Biztos vagyok abban, hogy Isten a magyar emberek közül is mind többnek a támogatását szeretné megnyerni. Azt
szeretném, hogy a Lepramisszió megbecsült és támogatott jótékonysági szervezet, külmisszió legyen, hiszen igen nagy a szükség
arra, hogy a külmisszió áldásos gondolatát visszahozzuk a magyar
emberek tudatába.
A Lepramisszió tevékenysége két területen zajlik: lelkileg és anyagilag.
I. A lelki támogatás táplálását és erősítését szolgálják a különféle előadások és alkalmak, melyeknek többsége egyházakban történik. De bemutattuk szolgálatunkat iskolákban is, nyári hittanos
gyermektáborban, idősek otthoná-ban. Ilyenkor támogatóink bepillantást kapnak a misszió tevékenységébe, erősödik elkötelezettségük, illetve új támogatókat is mindig sikerül nyerni. A fiatalok közötti bemutatás pedig a jövő magvetése, mivel 10-20-30 év múlva
róluk lehet remélni, hogy a Lepramisszió támogatói lesznek.
Ugyancsak a lelki támogatást erősíti a már 4. alkalommal magyarul is megjelenő Imafonál című imakalauz, mely a Nemzetközi Lepramisszió kiadványa, és világszerte használják a munkatársak és támogatók. Ezt minden egyéni támogatónk kézbe kapta, hogy akár
imádságra, akár olvasmányként használja naponként. Hálásan köszönöm annak a három munkatársnak szolgálatát, akikkel közösen
végeztük el a kiadvány angolból való lefordítását.
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II. Az anyagi támogatás növelésére nézve szempontjaim:
1. az aktív támogatók megőrzése és serkentése,
2. új támogatók megnyerése és megtartása.
1. Az aktív támogatók megőrzése és serkentése az év során kiküldött három körlevéllel történt, melyből részletesen megtudták a támogatók, – akár egyéni, akár csoportos támogatók, pl. egyházak- ,
hogy milyen projektekre gyűjtünk, mire kérjük adományaikat. Többen rá is írták az adományra, hogy pl. a kínai projektre küldik.
Külön körlevél ment ki ősszel az egyházaknak, melyben a Lepramisszió külmissziói arculatára került a hangsúly, és velem együtt felekezetenként a kurátoraink is aláírták.
Októberben minden egyéni támogatónknak elküldtük a magyarra
lefordított képes naptárat, melyet a svájci Lepramisszió készített,
és már harmadik alkalommal adtuk ki közösen a franciákkal, olaszokkal, belgákkal és írekkel – ki-ki a maga nyelvén, igényes kivitelben, és a nagyon magas együttes példányszám miatt igen kedvező áron.
Külön kiemelem a meglévő támogatók serkentését szolgáló harmadik, karácsony előtti körlevelet és benne egy újdonságot, a '+1 adag'
felhívást. Arra gondoltam, hogy a karácsony körüli mérhetetlen pazarlásban, ételpocsékolásban nem árt azokra gondolni, akik nélkülöznek. A felhívásban azt kértem, hogy eggyel több terítéket helyezzünk
a karácsonyi asztalra, mintha ott egy leprás beteg ülne. Magam sem
gondoltam volna, hogy milyen nagyon sok adomány érkezett a felhívásra, több mint 2 millió Ft értékben. Köszönöm, hogy ilyen sokan
vendégeltek meg bőségesen egy képzeletbeli leprás beteget! Látszik,
hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá válik a jövőben, támogatóink nagyon jól reagáltak rá.
2. Új támogatók megnyerése céljából ki kell lépni az eddigi keretekből. Új erőt csak új helyekről lehet remélni. A fejlesztés ennek érdekében történik. Koncentrikus körökkel tudnám ezt ábrázolni:
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az eddigi támogatói kör köré egy viszonylag kiszámítható kört
húzva a keresztény szellemiségű közeg megkeresése volt az első célom. Ezért májusban egy olyan szórólapot készítettem, amely alapismereteket ad a lepráról és a Lepramisszióról, de tudatosítja azt is,
hogy ez egy keresztény szervezet.
Pünkösdkor a Keresztény Élet című katolikus lapban helyeztük el
a Lepramisszió ismertetését fizetett hirdetés formájában.
Júniusban a Képmás magazin minden előfizetői számába került a szórólap 6 800 példányban, melyre sokan küldtek szép adományt.
A nyár folyamán nyaralóhelyeken templomokban, egyházi konferenciaköz-pontokban, lelkigyakorlatos házakban, keresztény könyvesboltokban helyeztük ki szórólapjainkat.
Szeptemberben az Evangélikus Élet című hetilap 4 250 példányában, majd a Békehírnök című baptista lap 2 300 példányában volt
befűzve szórólapunk.
Adventben a református Presbiter újság 2 700 példányában szintén elhelyeztük a szórólapot csekkel.
A Katolikus Kalendárium idei számába fizetett hirdetést tettünk a
Lepramisszió elég részletes bemutatásával.
Mindezen kampányok júniustól december végéig összesen 423 új
adakozót eredményeztek. Minden első adakozó 2 héten belül kapott
köszönőlevelet és ajándékcsomagot. Az új adakozóknak a negyedrésze még 2010-ben év végén már másodszor, sőt többük harmadszor
is küldött adományt. Reménységgel lehetünk aziránt, hogy tartós támogatók lesznek.
Kiemelkedő esemény volt az október 10-én tartott rendezvényünk,
a Rajkó Zenekar jótékonysági hangversenye. A zsúfolásig megtelt Batthyány téri Szent Anna plébániatemplomban igazi örömünnep volt a
világhírű együttes muzsikálása és a 315 000 Ft-os perselyadomány.
A jótékonysági estek sora reménység szerint folytatódik: a bőjti
időszakra Hűvösvölgyi Ildikót, a Madách Színház művésznőjét sikerült megnyerni Reményik Sándor – előadóest tartására. Októberre
pedig Szvorák Katalin archaikus népi énekes vállalta el a felkérést
egy hangverseny tartására. Adventre az újpesti Baptista Harangzene-
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kar fogadta el a jótékonysági estre szóló felkérést, de terveim között
még mások is szerepelnek. Ez azonban már a 2011. év…
Nemzetközi munka. Februárban a Nemzetközi Lepramisszió átalakítási folyamatában az új struktúra bibliai-teológiai alapozását
végző 5 fős nemzetközi munkacsoportban való részvételre kértek
fel. Ez egy 3 hónapos feladat volt, telefonos-és személyes konzultációkkal, melynek eredményét júniusban a nemzetközi igazgatói értekezleten kellett ismertetni. Az elkészült és jóváhagyott anyag a
Nemzetközi Lepramisszió új Küldetésnyilatkozatába kerül bele.
Szeptember végén a Nemzetközi Lepramisszió vezérigazgatója,
Geoff Warne másodszor látogatta meg szervezetünket Gillian
Phillips munkatárs kíséretében. Konzultációt tartott a Nemzeti Bizottságunkkal a Nemzetközi Lepramisszió Globális Partnerség-átszervezési folyamatának kérdéseiről, illetve a magyarországi miszsziónkról. A rövid látogatás második napján a jövő tervezésével és
a missziói koncepcióval kapcsolatban konzultáltunk.
Anyagi helyzet 2010 végén: Az elmúlt év a haiti földrengéssel
kezdődött, mely az egész világot adakozásra serkentette. A tavalyi
"Leprások Világnapján" az év legcudarabb, életveszélyesen síkos és
hideg időjárása volt, amikor alig tudtak elmenni az emberek a templomokba, így sokkal kevesebben adakoztak az aznapra meghirdetett
templomi perselyadományokba. Majd tavasszal a hatalmas hazai árvizek, ősszel a vörösiszap-katasztrófa igényelt mindenkitől különös
áldozathozatalt. Mindezeket figyelembe véve végtelen hálás vagyok
azért, hogy a Lepramisszió anyagilag nem visszaesett, de nem is stagnált, hanem pozitívummal zárt.
Köztudott, hogy a jótékonyságot nagyjából az embereknek
ugyanaz a köre gyakorolja, vagyis nagyjából ugyanazok segítenek
mindenütt, ahonnan felhívás érkezik. Ezért a sok hátráltató körülmény miatt különösen is fontos volt az erőteljes fejlesztés, mely nélkül, csak a korábbi támogatókra alapozva, vészesen lecsökkent volna éves szinten az adomány.
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Az adományok, vagyis anyagi bevételünk a 2010-re előirányzottnál év végére 1 300 000 Ft-tal több, összesen 13 677 840 Ft lett.
Az összes kiadás, mely magában foglalja a működést, a fejlesztést, minden reklámtevékenységet, a kiadványokat is, sőt az első ízben megjelenő igazgatói félállás munkabérét és annak járulékait is,
az előirányzottnál 100 000 Ft-tal kevesebb volt: 6 700 494 Ft. A működési költségekben jelentős megtakarítást sikerült elérni azáltal,
hogy a Magyar Postával kötött szerződés alapján kampány jellegű
küldeményeinket jelentős kedvezményű tarifával, gépi fóliás csomagolással továbbítjuk támogatóinknak. Ezzel a boríték értékét is
megspóroljuk a kedvezményes tarifa mellett!
Mivel bevételünk több, kiadásunk pedig kevesebb lett, év végén
a leprakórházakban folyó munkára az előirányzottnál még 400 000
Ft-tal többet, vagyis 6 400 000 Ft-ot tudtunk küldeni. Ez a 6,4 M Ft
következő projekteket finanszírozta: a kínai Jünnan tartomány
Xishuangbanna körzetében 639 leprabeteg gyógyítását és rehabilitálását, a kongói Sankuru tartományban lepragyógyítás és rehabilitálás költségeit, az indiai Miraj leprakórházában pedig a lepragyógyítás mellett műtéti eszközök beszerzését. Kíni projektünket –
mely egy nagyszabású fejlesztési program lepraügyi része – 5 évre
vállaltuk, tehát az még az elkövetkezendő években is folytatódik.
Évvégi maradványunk pedig mindezek után is az előirányzottnál
1 125 000 Ft-tal magasabb lett.
Különösen is hálára indító, hogy ennyi váratlan katasztrófa közepette támogatóink száma növekedett, az adományok száma növekedett, és többel tudtunk hozzájárulni a leprakórházak működéséhez,
mint azt előre gondoltuk volna.
Az anyagi eredményekért legyen Istennek dicsőség, az adakozóknak pedig hálás köszönet!
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LEPRAMISSZIÓ BEVÉTELEI 2010.
FAJTÁJA

ÖSSZEGE

%

1.

református
gyülekezetektől

2 761 405

20,2%

186 gyülekezet

2.

baptista
gyülekezetektől

750 545

5,5%

33 gyülekezet

3.

evangélikus
gyülekezetektől

454 370

3,3%

4.

róm. kat. plébániai
közösségektől

329 000

2,4%

57 gyülekezet

5.

pünkösdi
gyülekezetektől

130 600

0,95%

9 gyülekezet

6.

egyéni adakozók
adományai

7 613 930

55,7%

1 121 fő
(felekezeti hovatartozásukat
nem ismerjük)

7.

rendezvényeink
bevétele

1 360 350

9,95% 68%

8.

intézményektől
(nem egyházi
intézmények)

277 640

Összes adomány 2010. 13 677 840

%

32%

2,0%

SZÁMA

31 gyülekezet

18 adomány

100
100%
%

Tervek: látszik, hogy bevált a konkrét felhívás, amikor az adakozók pontosan tudják, hogy adományukat mire kérjük. A karácsonyi
'+1 adag' felhívás is feltétlenül folytatandó. Bevált a szórólapok újságokba való kihelyezése, a visszajelzések százalékos arányszáma
ezt mutatja. Ezt is folytatjuk: a Heti Válaszban a héten lesznek szórólapjaink befűzve, a Nők Lapjában néhány héten belül. Más folyóiratokba, magazinokba is feltétlenül érdemes a szórólap insert, erre
szükséges komolyan áldozni.
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A jótékonysági rendezvények neves művészek felkérésével szintén reménységre adnak okot több célból: mivel ezzel nemcsak kér a
Lepramisszió, hanem önkéntes adományért művészi produkciót is
nyújt a közönségnek, valamint a Lepramisszió megbecsültségét
erősíti, ha ismert művészek nevével kötődik össze a reklámban.
Nagyon szükséges lenne egy honlap, melynek elkészítése igen
nagy feladat, és a közeljövőben megvalósítandó.
Szükséges a lehetséges intézményi támogatások keresése és megszerzése, pályázatokon és szponzorokon keresztül.
De ezzel már át is eveztünk a 2011. év Missziói Munkatervébe…
Köszönöm támogatóink hűségét és áldozathozatalát, hiszen a
Lepramisszió az ő adományaikból végzi tevékenységét.
Köszönöm a lelkészek és intézményvezetők támogatását, akik
motiválják a rájuk bízott közösségeket és ébren tartják a külmisszió
szükségességét.
Köszönöm a Baptista-, Evangélikus-, és Református Egyházakat
képviselő kurátoraink egész éves munkáját, az ülések jó légkörét és
konstruktivitását.
Köszönöm mindazon munkatársak szolgálatát, akik bármilyen
szakterületen: pénzügyi, nyelvi, jogi, adminisztratív munkával hozzájárultak a Lepramisszió 2010. évi szolgálatvégzéséhez. Isten áldja meg
mindnyájukat!
Köszönöm a figyelmet.
Riskóné Fazekas Márta
igazgató

(Elhangzott a Leprások Világnapján a Bp VII. Wesselényi utcai baptista templomban tartott nagygyűlésen, 2011. január 30-án.)
LEPRAMISSZIÓ
1151 Budapest, Alag u.3. 06-30 638 4736, risko.marta@invitel.hu
Adószám: 18184747-1-42
Bank:11702036-20705549
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