
Nem Vagy Egyedül Alapítvány - Kuratóriumi ülés Jegyzőkönyv 2016. 09. 20. 

Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

 

Résztvevők: 

- Horváth Gábor 

- Ifj. Pásztor József 

- Zsifkovics Anita 

 

Témák: 

- Gépkocsi használat 

- Felújítás mínuszának elosztása 

- Alapítványi alkalmazottság 

- Ruhabörze 

- Adományok tárolása 

- Gyárvárosi Szív projekt 

 

1. téma 

 

Gépkocsi használat 

 

Az alapítvány által használt gépkocsiban egy kamionos által károkozás történt, 
melyet a hibás fél elismert, a biztosító kifizetett. Az autó állapotát a tulajdonos 
visszaállította, a javítást elvégeztette. 

2. téma 

Az Alapítvány által bérelt épületszárnyfelújítás többletköltségének elosztása 

 

A felújítást az épület tulajdonosa, az egyház végezte. A projekt kapcsán az 

eredeti tervekhez képest új ötleteket valósítottunk meg, mely az épület 

kihasználhatóságát és minőségét javította. Ez által 500 000 Ft plusz kiadás 

keletkezett a tervezetthez képest, melyből 250 000 Ft-ot az alapítvány átvállal 

azzal a feltétellel, hogy az egyház az általunk használt iroda bérleti díját a 

következő két évben nem emeli. 

 
3. téma 
 
Alapítványi foglalkoztatás 

 



Alapítványunk tevékenységei olyan szintre növekedtek, melyek szükségessé 

teszik, hogy az önkéntesek munkája mellett teljes munkaidőben foglalkoztassunk 

két személyt. Az eddig hozzánk jutott információk alapján november 2-tól a 

munkaügyi központ által közmunkásként foglalkoztatni tudjuk Pásztor József (An: 

Svitz Eszter) kuratóriumi tagunkat. Lehetőségünk van még ösztöndíjprogram 

keretében 12 hónapig alkalmazásba venni egy 25 év alatti fiatalt, aki nem nappali 

tagozatos diák. Ezek előkészítése és a változó munkakörre való készség és 

motiváció felmérése az adott fiataloknál folyamatban van. A felmérő 

elkészítésének felelőse Pásztor József. Ennek értékelése és a részletek 

kidolgozása a következő kuratóriumi ülés témája. 

 
4. téma 
 
Ruhabörze  
 
Alapítványunk ezután is megrendezi a szokásos jótékonysági ruhavásárait, 
melynek következő időpontja 2016. október 5-6-7. A börze után megmaradt 
ruhakészletünk nagy részét tovább adományozzuk Kaposvár és Rádfalva 
rászorultjai számára. Ezen kívül 2016. október 1-én garázsvásárt tartunk. 

 
5. téma 
 
Adományok tárolása 

 

Az adományaink (elsősorban bútor) tárolására az eddig használt garázst vissza 

kell adnunk október végéig, helyette elsősorban katonai sátor, vagy egyéb fedett 

tároló kialakítása vált szükségessé, ami a lehetőségek felmérése után kerül 

kivitelezésre. 

 

6. téma 

 

Gyárvárosi Szív projekt  

 

Gyárvárosi Szív projektünk megvalósításához szükségünk van 15-20 önkéntesre, 

a segítők bevonása, feladataik egyeztetése folyamatban van. 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan 
elfogadták, ketten aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

     ………………………………                                                 ………………………… 

         Horváth Gábor                                                                    ifj Pásztor József 


