
Nem Vagy Egyedül Alapítvány - Kuratóriumi ülés Jegyzőkönyv 2014. 10. 14. 

 

Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

 

Résztvevők: 

- Horváth Gábor 

- Ifj. Pásztor József 

 

 

Témák: 

-          Alapító okirat módosítás, anyagi helyzet áttekintése 

-          Ruhabörzék, ruhaadományok 

-          Karácsonyi bábozások 

-          „Tüke” piac 

-          Adminisztrációs feladatmegosztás 

-          Programtervezés alapelvei 

-          Jótékonysági hangverseny 

 

 

1. téma 

 

Alapító okirat módosítás 

 

A közhasznúság megtartása miatt májusban leadott alapító okirat módosítással kapcsolatban a bíróság 

kiadta a határozatot, miszerint továbbra is közhasznú szervezetként működhetünk. 

 

2. téma 

 

Ruhabörzék, ruhaadományok 

 

Októberi ruhabörzénk különösen látogatott volt, így sok ruhával tudtuk segíteni a környéken élőket, és a 

bevételünk is majdnem elérte a 40 000 Ft-ot, melyet rendezvényeinkre fordítunk. Október 20-án kb. 80 

zsák ruhát adományozunk az Észak-Magyarországi romamissziónak, valamint szintén kb. 80 zsák 

ruhaadománnyal támogatjuk a Rádfalván élőket. 

 

3. téma  

 

Karácsonyi bábozások 

 

A Palánta országjáró bábmisszió idei karácsonyi bábdarabját nem vettük meg, mert túl magas  



összegű (62 000 Ft) eszközbefektetést igényelt volna, így a 2011-ben előadott „Szabad-e  

bejönni betlehemet mondani” című bábdarabot visszük az intézményekbe. Vasárnap  

megkezdődik a szervezés a bábcsoport tagjaival, utána az intézményekkel. Csak a kapacitásunk mértékéig 

vállalunk előadásokat. 

 

4. téma  

 

„Tüke” piac 

 

A fakeresztek és a kézzel kötött sálak eladásából jól alakultak bevételeink ezen a területen, viszont 

folyamatos anyagba való befektetés szükséges most még. Új termékeinkkel szeretnénk kimenni a „Tüke” 

piacra havi egy pénteken, viszont kicsi a merítés az erre vállalkozó önkéntesekben. Karácsony előtt 

mindenképp tervezzük az árusítást.  

 

5. téma 

 

Adminisztrációs feladatmegosztás 

 

Pásztor József elvállalta az önkéntes szerződések tevékenységi tartalmának megírását legkésőbb év 

végéig. Az archiválás fejlesztése és a leltári jegyzőkönyv elkészítése folyamatban van. 

 

6. téma 

 

Programtervezés alapelvei 

 

A jövő évi programjainkat az idei év mintájára tervezzük elkészíteni, továbbá igyekszünk a környékünkön 

élő hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, szülők intenzívebb elérését, bevonását rendezvényeinkbe. 

Elindítjuk a gyermek – kuckó alkalmainkat, valamint a téli útjelző táborra előadónak meghívjuk Kalupka 

Jánost, az AIM vezetőjét.  

 

 

7. téma 

Jótékonysági hangverseny 

December 12-én 18:00 - kor tartjuk ezt a rendezvényt, melyre elindítjuk a meghívók elkészítését, majd 

kiosztását, november közepén pedig felépítjük és megszervezzük a konkrét programot. 

 

 

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

hitelesítik. 

 

 

 

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

                    Horváth Gábor                                                                               Pásztor József 

 


