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Mi is az a Jóság Süti?

• 2012-ben civil kezdeményezésként jött létre

• gasztronómia „hatalma” jótékony cél érdekében, 
alapelv: „becsületkassza”

• Győr város gyermekeinek támogatása a gyógyulásért és 
ellátásért

• minden évben, előre meghatározott ügyért Adventi 
Vásár idején 3 napon át

• Győr Város Önkormányzatának jótékonysági faházában



Mi is az a Jóság Süti?

• adományozók:

– magánszemélyek

– éttermek 

– kávéházak

– borászatok

• összegyűlt gasztronómiai termékeket a vásárlátogatók 
tetszőleges áron „megvásárolhatják”

• befolyt pénzösszeg: közvetlenül a támogatott 
alapítvány számlájára 



Az elmúlt évek sikerei
• 2012-2013: Győri Lurkó Alapítvány: 1,2M Ft 

– speciális fül-orr-gége vizsgáló műszer

• 2014: „Piros Orr Bohócdoktorok” Alapítvány: 500e Ft 

– érzelmi stabilitást fejlesztő interaktív program

– több kórházban is bemutatták

• 2015: Magyar Gyermekmentő Alapítvány: 3,5M Ft 

– esetkocsira gyermekek és felnőttek újraélesztésére alkalmas 
készülék

• 2016: Magyar Gyermekmentő Alapítvány: 2,5M Ft

– győri orvosi kocsira mobil mini labor

• 2017: Magyar Gyermekmentő Alapítvány: 3,5M Ft 

– UH készülék



A 2015-ös eset

• Adventi Vásár első napján névtelen bejelentés a 
NÉBIH-hez

• NÉBIH-ellenőrzés

• szigorú szabályok

– nem árulhatták a magánszemélyek felajánlásait

– csak cukrászdai termékeket árusíthattak



VII. Jóság Süti Napok

• hónapok óta folyó háttérmunka a szervezők részéről

• 2018-ban november 30. és december 2. között

• Győr, Széchenyi téri adventi vásár

• Győr város által biztosított jótékonysági faházban

• helyszíni adományok: lezárt dobozban



VII. Jóság Süti Napok

• 2018-as kedvezményezett: Gyermek Intenzív 
Terápiáért Alapítvány

– Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Osztálya

– EKG készülék és infúziós pumpa

– osztály: regionális feladatok

– alapvető szükséglet a mindennapi megfelelő 
színvonalú működéshez



Kautz Gyula Szakkollégium és a 
Jóság Süti
• idén is együttműködik a szakkollégium a 

szervezőkkel

• plakátok, szórólapok tervezése és 
nyomtatása

• havi jótékonysági gyűjtés

– 2018. november: Jóság Süti



Hogyan tudtok segíteni?

• sütemény sütése vagy felajánlása

• egyéb gasztrotermékek felajánlása

• termékek megvásárlása

• helyszíni adományozás

• adomány utalása bankszámlára



Köszönjük a 
figyelmet!


