
Nem Vagy Egyedül Alapítvány Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv 2012-02-09 

 

Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

Résztvevők: 

Horváth Gábor 

Kruska Zoltánné 

Pásztor József 

 

Témák: 

 

- Programtervezés konkrét dátumokkal folytatás 

- Brosúratervezés 

- Promóciós anyagok gyártása 

- Költségtervezés 

- támogatók gyűjtése 

- Képzések 

 

1. Programtervezés konkrét dátumokkal folytatás 

- Bábmissziós kiadásokat átvisszük az alapítvány költségvetésén. 

Jövő reménységei rendezvény napi program: 

09:30 – Ima Dicsőítés 

10:00 – Előadás + beszélgetés a témáról - Pécsi Rita (REMA) 

12:00 – Ebéd 

13:00 – Előadás + beszélgetés a témáról – Pécsi Rita (REMA) 

15:00 – Szünet  

15:15 -  Tanulságos Film megnézése 

17:15 – Összefoglalás, tanúságlevonás, befejezés 

 

       NVE Tini napok 

Helyszín: Pécs, Csaba u. 5/2 

Időpont: 2012. 08. 27-29 

Programvezetők: Zöldi Józsefné és Kruska Zoltánné 

27-28-án – 9:00 – 19:00 

29.- én 9:00 – 12:00 

Reggelit és vacsorát valamint szállást az alapítvány nem biztosít. 

 27-28-án ebédet és uzsonnát biztosít az alapítvány. 

Jelentkezési korhatár: 12 – 18 év 



Tervezett részvételi létszám: min. 20fő – kb. 30 főig  

Részvételi díj: 3 000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: Július 31. 

Meghirdetés időpontja: Május 1.-től 

Minden rendezvényünk részvételi díját, legkésőbb a jelentkezési határidőig kérjük az 

alapítvány felé befizetni. 

Segítők: Színdarabnál pécsi ifjúság idősebb tagjai, Pásztor József, Gyaraki Nikolett. 

2. támogatók gyűjtése 

6 db igazolás készítése – jogi gyártási résznek utána járni, esetleges készítés elindítása. 

Rendezvények, plakátjait elkészíteni. 

Jelenleg látható lehetőségeket felkeresni 

3. Promóciós anyagok gyártása 

Kiskártyák gyártása a bábmissziós füzetekbe, reklám céljából. (1200 db)  

20 db kitűző készítése reklám céljából (55 mm-es) 170 Ft/db=3400 Ft 

Rendezvényeinkre készítünk szatyrot, tollat, kulcstartót, hűtő mágnest, kitűzőt, aminek 

megvásárlásával támogatható az alapítvány. A honlapra feltesszük a kitűzőt, és vásárlási lehetőségét. 

4. Képzés 

Egyhangúan elfogadtuk, hogy a Wekerle Sándor alapkezelő által 2012 első félévében Pécsen a civil 

szervezetek részére, az új jogszabályi, pályázati rendszer alaposabb megismerése témában 

tartandó egynapos képzésen, legalább egy kuratóriumi tag részt vesz. 

5. Költségtervezet 

Programjaink várható költségeinek tervezetét, Horváth Gábor a következő kuratóriumi ülésre, 

táblázatban készíti el. 

A kuratórium egységes döntése nyomán Molnár Anitának – a pályázatíró csoport betanításában 

végzett munkájáért – 15 000 Ft eseti szociális segélyt adunk át. 

A brosúra tervezés témája a következő ülésre halasztva. 

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

aláírásukkal hitelesítik. 

 

…………………………………………………………….                                   …………………………………………………………… 

                       Horváth Gábor                                                                                  Pásztor József 

 


