Éves beszámoló
A LAM Mikrohitel Rt. 2015 év során megvalósult
társadalmi felelősségvállalási tevékenységeiről
A LAM Mikrohitel Rt. vezetőtanácsának döntése értelmében 2014-től kezdődően minden évben rövid összefoglaló közleményt adunk ki,
amelyben az előző évben végzett szociális/társadalmi felelősségvállalásunkat célzó tevékenységünket ismertetjük.
Jelen közlemény célja kettős: egyrészt tudatosítani szeretnénk mind saját alkalmazottaink, mind pedig a partnereinkben, hogy a LAM mozgalom
egyik alappillére a társadalomi felelősségvállalás, másrészt pedig bízunk benne, hogy további személyeket, intézményeket, gazdasági szereplőket is
ösztönözhetünk hasonló tevékenységek felvállalására.
A LAM Mikrohitel Rt. jól körülhatárolt és meglehetősen korlátozó jellegű törvénykezés keretein belül működik, ezért a fent említett
tevékenységét egy részét partnerségben, az illető társadalmi területen tapasztalattal rendelkező intézményekkel karöltve végezte 2015-ben is.

A LAM Mikrohitel Rt. által végzett 2015. évi tevékenységek
- Pályázati kiírás keretében a LAM Alapítvánnyal közösen 2015-ben is tanulmányi ösztöndíjat biztosítottunk 2 egyetemista számára, akik
tanulmányaikat gazdasági illetve mezőgazdasági szakon folytatják
- Ugyancsak a LAM Alapítvánnyal közösen 2015-ben is szociális jellegű ösztöndíjat folyósítottunk 2 hátrányos anyagi helyzetű egyetemista számára

- LAM Mikrohitel Rt.-nél értékeljük, ha valaki betartja a szerződésben vállaltakat. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 2014-ben elért bruttó nyereségünk
10 százalékát - a hozzájárulás arányában – visszafizetjük a késedelem nélkül törlesztő ügyfeleiknek
- 2015 év során összesen 7.200 lejes támogatásban részesítettük a Diakónia Alapítványt, a Székely Mikó Kollégiumot, az Arany Labda Football
Club-ot, a Romániai Magyar Közgazdászok központi illetve kolozsvári fiókintézményét, a Romániai Magyar Mezőgazdászok kolozsvári
fiókintézményét valamint egészségügyi kezelésre szoruló magánszemélyeket

-

- 2015 szeptemberében a LAM Mikrohitel Rt. munkaközössége a marosvásárhelyi Kálvin János Idősek Otthonát körülvevő, de az építkezés befejezésé
után használaton kívül levő parkot tisztította meg és tette ismét pihenésre, elmélkedésre alkalmassá

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 – 2015. év során
579 személy számára biztosított képzést különféle területeken,
- 2015. év során a LAM Alapítvány szervezésében két szakmai konferenciát/fórumot szerveztek: Kárpát-medencei Agrárfejlesztési Fórum illetve A
Vidéki turizmus fejlesztése címmel
- A HEKS-el (Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete) együttműködve a Diakónia Alapítvány által működtetett Otthongondozói program
támogatásához sikerült hozzájárulnunk. Ennek a programnak a keretébe egész Románia területén 168 helységbe, 10.780 személy összesen 150.560
alkalommal 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 varázsolhatnánk (vissza a) mosolyt.

