Adhat Vonal beszámoló - 2017. július 1. - 2017. december 31.
2017. júliusában elindult a Magyar Mentőmotor Alapítvány Adhat Vonala. A telefonos kampány
segítségével a 13600-as számot felhívva, a szervezetünk 25-ös kódszámát megadva bárki
adományozhat 500 forintot. Ugyanezt megteheti üzenetben is: alapítványunk 25-ös kódszámát smsben küldi el a 13600-as számra.
Az Adhat Vonal adománygyűjtő kampányon keresztül 2017-ben összesen 143.207 Ft gyűlt össze
támogatóink segítségével, melyet ezúton is köszönünk! Alapítványunk a kezdeményezéssel egy új
defibrillátor/monitor/pacemaker egység vásárolását tűzte ki célul, amely a mentőmotorok
felszerelésének legdrágább része, beszerzési ára közel 6 millió Ft. Mivel az összegyűjtött összeg
még távol van a céljaink eléréséhez, a beérkezett adomány összegét mentőmotorjaink és
mentőrobogóink üzemeltetésére fordítottuk.
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A támogatás segítségével óvodákban, iskolákban, továbbá egyéb motoros rendezvényeken,
közlekedésbiztonsági rendezvényeken tartottak mentőmotorosaink egészségügyi felvilágosítást,
elsősegély bemutatót, megelőzési jelleggel. A további pénzösszeg az elsősegély bemutatók,
rendezvények alkalmával mentőmotorjaink üzemanyagköltségét, továbbá alapítványunk személyi
jellegű ráfordításait biztosította.
A 2017. novemberében és decemberében összegyűlt adomány összegek csak 2018-ban kerültek
kiutalásra, ezért annak felhasználásáról a 2018-as év zárásakor számolunk be.
2009-ben Alapítványunk azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy segítse a magyarországi motoros
mentés fejlesztését és gondoskodjon arról, hogy a mentőmotorokon dolgozók a lehető legmagasabb
szinten végezhessék munkájukat. Az elmúlt években számtalan szakmai és technikai fejlesztés
fűződik a Magyar Mentőmotor Alapítvány nevéhez. Jelenleg a futó motorpark 90%-a a mi

tulajdonunk és mi gondoskodunk motorosaink védelméről is, hiszen valamennyi védőfelszerelést
(ruházatot, sisakot, csizmát, kesztyűt) mi vásárolunk.
A 2017-es esztendőben több mint 1000 kivonulást hajtottunk végre, melynek során több
száz közvetlen életveszélyben lévő gyereket és felnőttet láttak el speciálisan felszerelt
mentőjárműveink.

Sérültek ellátása balesetek során, fotók: Magyar Mentőmotor Alapítvány
Számtalan motoros rendezvényen, közbiztonsági napon veszünk részt minden évben, emellett
jelentős szerepet vállalunk iskolákban, óvodákban, hogy a gyerekek minél korábban elsajátíthassák
az elsősegélynyújtás alapvető ismereteit. Alapítványunk közhasznú szervezetként működik,
semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatunk, így működésünk és ezáltal a motoros mentés
léte azon a támogatáson múlik, amelyek alapítványunkhoz érkeznek különböző cégek, szervezetek
és nem utolsósorban magánszemélyek felajánlásaiból.

Elsősegély oktatás egy általános iskolában

4. Mentőmotoros Nap - mentési bemutató, fotó: onroad.hu
Bízunk abban, hogy nagylelkű támogatóink által elérjük kitűzött célunkat, és a közeljövőben
megvásárolhatjuk a mentőmotorunkra a defibrillátort, ezt a szós szoros értelmében életmentő
eszközt!

Mentsünk együtt életet!
Egy HÍVÁS = sok ÉLET!

