
Nem Vagy Egyedül Alapítvány - Kuratóriumi ülés Jegyzőkönyv 2014-05-14 

 

Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

Résztvevők: 

- Horváth Gábor 

- Ifj. Pásztor József 

- Zsifkovics Anita 

Témák: 

- Táborok részvételi díj támogatására beadott pályázatok elbírálása 

- Katinak - mint elköszönő kuratóriumi tagnak - ajándék 

- Költségvetés - pályázatnyerés? 

- Esetleges élelmiszer adomány szétosztás tervezése 

- Autóra reklámfelület? 

- Leltározás - raktározás 

1. téma 

Táborok részvételi díj támogatására beadott pályázatok elbírálása 

 

 

 Az Útjelző és a gyermek táborral kapcsolatban a felmértük az esetleges 

szükségleteket, bár minden adattal még nem rendelkeztünk. A pályáztatással 

kapcsolatban megbeszéltük, hogy ebben az évben még a pontozásos rendszerrel 

dolgozunk, egy-egy rendezvényre külön pályázati űrlapokkal. A következő évtől 

tervben van egy kidolgozott rendszer, rászorultsági alapon, ami bármilyen 

rendezvényre felhasználható. A szociális helyzet felmérése után, azoknál a 

személyeknél, akik rendszeres résztvevők, egy lista elkészítése, ami természetesen 

a családok körülményeinek javulásával vagy súlyosbodásával változik.  

 Mivel zenetáborunk (támogatásra elkülönített összeg: 60 000 Ft) zenekurzussá 

módosult (itt elegendő 20 000 Ft), ezért lehetőség van arra, hogy rendkívüli 

elbírálással szétosszunk 40 000 Ft – ot, a táborok résztvevői között - a pályázáson 

kívül - a következő módon: - Hujder család 20 000 Ft, - Horváth Zsuzsanna 

családja 10 000 Ft, - Lehőcz Zsolt és felesége 10 000 Ft. Lehőcz Zsoltot és nejét 

támogatjuk, hogy házaspárként az útjelző táborban egy helyen és egy időben 

nyaraljanak, csak az önköltségi díjat fizessék.( 26 000 Ft.) 

 

2. téma  

Katinak - mint elköszönő kuratóriumi tagnak – ajándék 

 

 Felelőse Zsifkovics Anita. Határidő május 31. Költsége 10 000 Ft. 



 

3. téma  

Költségvetés - pályázatnyerés? 

 

 Az Útjelző táborra beadott pályázaton nyertünk 309 330 Ft-ot. Költségvetés, 

pályázatok részletes megbeszélése történt, egyeztetve bevételeket, kiadásokat, 

ezek terveit, összehasonlítva a 2013-as év költségvetésével, tanulságok 

levonásával. 

 

4. téma 

Esetleges élelmiszer adomány szétosztás tervezése 

 

 Várható adományként kb. 200 családnak elegendő élelmiszercsomag, ami 

olyan arányban lenne szétosztva, hogy száz csomag a Gyülekezet, valamint az 

Alapítvány eddig látókörébe került személyek számára adományozható. A 

másik száz csomagnál igényfelmérés, és rászorultsági alapon történik a 

szétosztás a környező családok részére. A technikai feladatok megszervezésére 

az adomány érkezésekor visszatérünk. 

 

 

5. téma 

Autóra reklámfelület 

 

 A Digit-Print nyomda árajánlata 8 000 Ft egy hátsó szélvédő matricára, amit 

teljes egyetértésben Horváth Gábor autója hátsó szélvédőjére az alapítvány 

reklámozása céljából megszavaztunk.  

6. téma  

Leltározás-raktározás 

 Május 31-én szombaton raktár kialakítása, a gyülekezeti, alapítványi leltár 

elkészítése kerül megvalósításra 8-10 önkéntes segítségével. 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták, 

ketten aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

----------------------                                                                                    ----------------------- 

Horváth Gábor                                                                                         ifj. Pásztor József 



 

 


