Beszámoló
A 2018-es év során megvalósult
társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinkről
A LAM Mikrohitel Rt. vezetőtanácsi döntése értelmében 2014-től kezdődően évente rövid közleményben ismertetjük az előző évben végzett
szociális/társadalmi felelősségvállalási tevékenységünket.
A közlemény célja kettős: egyrészt tudatosítani szeretnénk alkalmazottainkban és partnereinkben, hogy a LAM mozgalom egyik alappillére a
társadalomi felelősségvállalás, másrészt pedig ösztönözni és bátorítani szeretnénk további személyeket, intézményeket, valamint gazdasági szereplőket
hasonló tevékenységek felvállalására, a mi mozgalmunkhoz való csatlakozásra.
A LAM Mikrohitel Rt. egy jól körülhatárolt és korlátozott törvénykezés keretein belül működik, ezért a társadalmi és szociális tevékenységének
egy részét partnerségben, tapasztalattal rendelkező szakintézményekkel együttműködve végzi.

A LAM Mikrohitel Rt. által végzett 2018. évi tevékenységek
- LAM Mikrohitel Rt.-nél értékeljük, ha valaki betartja a szerződésben vállaltakat. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 2017-ban elért bruttó nyereségünk 10
százalékát - a hozzájárulás arányában – visszafizetjük a késedelem nélkül törlesztő ügyfeleiknek
- 2018 év során összesen 25.480 lejes támogatásban részesítettük a külön a Diakónia illetve ennek ernyője alatt működő Kapernaum Keresztyén
Alapítványokat, A Székely Mikó Kollégium Alapítványt, A Romániai Közgazdász Társaságot, a Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületét, A
KOEN Alapítványt, az EQUITES illetve a KENDU Egyesületeket, a Csíkszépvízi Öregek Otthonát valamint több, egészségügyi kezelésre szoruló, de
szűkös anyagi helyzettel rendelkező magánszemélyeket

- 2018 novemberében került sor az immár szokásos közmunkára. Ebben az évben a LAM Mikrohitel Rt. és a LAM Alapítvány munkaközössége a
Csíkszépvíz-i Öregek Otthonának munkatársaival karöltve az Otthon belső tereit – konyha, étkező, fürdők, folyosók és több bentlakó szobáját – sikerült
kimeszelnünk illetve kitakarítanunk.

A LAM Mikrohitel Rt. partnerintézményeinek közreműködésével és támogatásával elvégzett tevékenységei
- a LAM Alapítvány - mint LAM Mikrohitel Rt. többségi tulajdonosa – a hitelezési tevékenységből származó jövedelmek segítségével - 2018. év során
414 személy számára biztosított képzést különféle területeken,
- A HEKS (Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete) együttműködve a Diakónia Alapítvány által működtetett Otthongondozói program
támogatásához járultunk hozzá. Ennek a programnak a keretébe az ország területén megközelítőleg 200 helységbe, körülbelül 10.000 rászoruló
részesült szakszerű ellátásban.

Mi, a LAM mozgalom munkatársai hisszük, hogy azon munkavállalók támogatása, akik családjuk biztonságát, jólétét szeretnék
megteremteni, de főként a rászorulók, nehézségben levők felkarolása keresztény kötelezettségünk, amelyet mindannyian fel kell
vállalnunk. Meggyőződésünk, hogy ha minden egyén, munkaközösség vagy szervet, csak egy lépést is tesz a közösség érdekében, egyre
több és több ember arcára varázsolhatjuk (vissza a) mosolyt.

