Ki támogatja az energia árak emelkedése miatt súlyos
helyzetbe kerülőket?

A HÉRA Alapítvány közcélú karitatív alapítvány. 1991-ben a kormány energetikai
koncepcióját kidolgozó szakbizottság tudós tagjai - mérnökök, közgazdászok, jogászok stb. kezdeményezték az energia ár emelések miatt súlyos helyzetbe kerülők sorsán érzett felelős
szolidaritásuk kifejezésére.
Azóta a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására a magánszemélyek, a nagy
energetikai cégek, az önkormányzatok adományaiból 1,5 milliárd forintot meghaladó összeg
gyűlt össze. A HÉRA Alapítvány az adományozók akaratát végrehajtva a szociális gondozó
szervezetek pályázatai nyomán több, mint 400.000 szociálisan rászoruló családnak szociális
célból 332 ezer energiatakarékos kompakt fénycsövet ítélt oda, illetve energiaszámlán (áram,
gáz, távhő) jóváírva pénztámogatást nyújtott, összesen több, mint 1,4 milliárd forint értékben.
Olyan fejlesztési programokat is támogat, amelyek a fogyasztók energia költségeinek a
mérséklését mind az árak, mind a hőfelhasználás terén a termelés-elosztás-fogyasztás
veszteségeinek a csökkentésével érik el.
A szociálisan rászorulók javára pályázatot a polgármesteri hivatalok szociális irodái,
családsegítő szolgálatai nyújthatnak be. Társadalmi szociális gondozó szervezetek pedig
működjenek együtt velük a pályázatok összeállításában, a rászorulók felkutatásában, adataik
összegyűjtésében, és a polgármesteri hivatalok hitelesítésével küldjék be pályázataikat.
A pályázni kívánóknak telefonon felvilágosítást adunk, kérésre ismertetőt, Pályázati kiírást
küldünk.
Telefonszám:

(06/1)-225-17-70

Telefax:

(06/1)-225-17-71

Levélcím:

HÉRA Alapítvány, 1122 Budapest, XII. Moszkva tér 16.

E-mail:

heraalap@t-online.hu

Honlap:

www.heraalap.hu

Adományt várunk mindenkitől: cégektől, magánszemélyektől, társadalmi szervezetektől,
akik átérzik a rászorulók gondját, lehetőségeikhez mérten segíteni szeretnének rajtuk,
szívügyüknek érzik a nagycsaládosok és a kisnyugdíjasok már elért életnívójának a
megőrzését, a társadalmi béke fenntartását,
Adományokat - a bankszámlára átutalással vagy postai befizetéssel tehetnek. Az
adókedvezményre jogosító igazolás elküldése céljából kérjük az adományozó nevét, pontos
címét és adószámát feltüntetni szíveskedjenek.
Bankszámlaszám:

Raiffesen Bank Rt.
12001008-00331649-00100003

Héra Alapítvány

Az eddigi legnagyobb adományozók:
- Magyar Villamos Művek Zrt.: 750 MFt,
- E.On Energiaszolgáltató Kft: 435,7 MFt,
- Paksi Atomerőmű Zrt.: 241 MFt,
- Budapesti Elektromos Művek Nyrt.: 226,7 MFt,
- Budapesti Erőmű Zrt.:105 MFt,
- ÉMÁSZ Zrt.: 72 MFt,
- Miskolci Hőszolgáltató Kft: 55 MFt,
- Vértesi Erőmű Zrt.: 11 MFt,

- E.On Titász Zrt.: 3,8 MFt

- DÉMÁSZ Zrt.: 11 MFt,

- E.On Édász Zrt.: 2,5 MFt

- MOL Nyrt.: 10,2 MFt,

- E.On Dédász Zrt.: 2,3 MFt

- Dunamenti Erőmű Zrt.: 2,1

- E.On Kögáz Zrt: 1,5 MFt

- A GE TUNGSRAM Zrt.,a PROLUX Kft. (OSRAM) árengedménnyel járult hozzá, hogy a
korszerű fényforrások használatával még több rászoruló jusson megtakarításhoz.
Magánszemélyektől 200 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjed a skála. Az önkormányzatok közül
Miskolc MJV 80 millió Ft-tal, a Göd, Bucsa, Vámosatya, Esztergom, Mezőhegyes stb. több
százezer forinttal vezeti a listát.
Felhívjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az energia ár emelés miatt sújtott családok támogatására
rendelkezzék a személyi jövedelemadójának 1%-áról a HÉRA Alapítvány javára az APEHnál és kérje fel erre barátait, ismerőseit is.
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