
Nem Vagy Egyedül Alapítvány - Kuratóriumi ülés Jegyzőkönyv 2015. 04. 09. 

Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

Résztvevők: Horváth Gábor, Ifj. Pásztor József, Zsifkovics Anita 

Témák: 

- Kaposváriak csatlakozása 

- Pénzügyi helyzet rövid értékelése 

- Házas-Társas konferencia? 

- Zenetanfolyam szervezés fejleményei 

- Útjelző tábor szállásdíj előleg - április közepe 

- Részvételi díj támogatások módszeréről döntés 

- Bábcsoport vezetés, évközi bábozások 

- Attila - adminisztráció 

- Papírozás – alapelvek 

 

1. Téma: Kaposváriak csatlakozása 

 

Március közepétől mintegy 9 önkéntes kötelezte el magát az alapítványi célok megvalósítására, 

és az adó 1%-kal kapcsolatban alapítványunk felé. Ezzel tágabb lehetőségek nyíltak Dél-

Dunántúl más településein is. 

Jelenlegi tervek, tevékenységeik: 

- 6 roma család számára (30 fő) heti rendszerességgel ételosztás, valamint bútor és 

ruhaadományok. 

- Jótékonysági garázsvásár megvalósítása bérelt helységgel 

- Kisebb munkák elvégzése családi házaknál, lakásoknál, adománygyűjtési céllal. Munka, 

adományért cserébe. 

- Adománykérésre jogosító igazolványt készítettünk 3 fő részére. (Kellán Sándor és Gyöngyi, 

Funcs János) 

 

2. Téma: Pénzügyi helyzet rövid értékelése 

 

Az első negyedévben több olyan kiadásunk volt, ami az előző években nem szerepelt,(Fizetett 

adminisztrátor, VISZ tanfolyam 5 fő, Utánfutó kiadásai, tűzifa adomány), ezért pénzügyi 

tartalékunk kis mértékben csökkent, de mostanra stabilizálódni látszik.  

Várható bevételek: Tüke piac, papír és vasgyűjtés. 

 

3. Téma: A Házas-Társas konferencia az idei évben nem kerül megrendezésre. Tervezünk 

konferenciákat ezután is, más-más témában. 

 

4. Téma: Zenetanfolyam szervezés fejleményei 

 

A zenetanfolyam szervezés alatt áll. Külsős tanárt (tanárokat) kell felkérni még, de ehhez 

szükség van előzetes felmérésre, hogy hány résztvevőre számíthatunk biztosan. Előzetes 

regisztrációt tervezünk, melynek határideje május 17. Regisztrációkor előleg 2000 Ft. 

Részvételi díj egy hangszerre 8000 Ft, két hangszerre 10 000 Ft, ebédet + 3000 Ft-ért biztosít a 

tanfolyam. Jelentkezési határidőn túl a részvételi díj 3000 Ft-tal nő. 

 

5. Téma: Útjelző tábor szállásdíj előleg 

 



Regisztráció június 7-ig. Részvételi díj 18 000 Ft/fő. Regisztrációs határidőn túl a részvételi díj 

22 000 Ft/ fő. 

Szállásdíj előleg április közepéig fizetendő, ami megközelítőleg 100 000 Ft. 

 

6. Téma: Részvételi díj támogatások módszere 

 

Eddigi pályázatok, kapcsolataink alapján látjuk a támogatás szükségességének mértékét. 

Kérvény alapján mérlegel egyénenként a kuratórium. 

Gyerektábor támogatás mértéke:                  100%      Elkülönítve 40 000 Ft 

Zenetanfolyam támogatás mértéke:                50%      Elkülönítve 20 000 Ft 

Útjelző tábor támogatás mértéke:       25-50-75 %      Elkülönítve 90 000 Ft 

A kérvények beküldési határideje május 03. 

 

7. Téma: Bábcsoport vezetés, évközi bábozások 

 

Horváth Gábor szeptember 1.-től átadja a vezetést. 

A szervezés vezetője Zsifkovics Anita, lelki vezető Horváth Gáborné lesz. 

 

Évközi bábozások tervezete: Április 24. TÁSI iskola, Abaligeti iskola 2 előadás. 

                                               Május 12. Kecel – 3 előadás.  

                                               Május - Ajtósi D. Úti és József Attila úti óvoda?  

                                               Június 27. Életjel – Súr 1 előadás. 

                                               Július – Újhegyi egyesület? 

                                               Július 31. Gyerektábor Súr? 1 előadás 

                                               Augusztus 13. Gyerektábor Pécs 

                                                

Szeptember: Gadány, Nemeskisfalud, Kaposvár, Dorog? November: Kökény. 

 

8. Téma: Adminisztráció 

 

Fizetett adminisztrátorunk jól végzi a munkáját, jelentős segítséget adva ezzel. 

 

9. Téma: Papírozás –alapelvek: 

 

Jelenleg heti egy alkalommal  gyűjtünk papírt. Tervezzük konténer vagy gyűjtőláda kihelyezését 

olyan cégekhez, ahol állandó támogatást kapunk papírhulladék leadásából. Jelenleg szervezés 

alatt áll. 

 

10. Téma: Közhasznúsági jelentés 

 

Készítése folyamatban. Felelős Pásztor József és Pásztor-Gyaraki Nikolett 

 

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

aláírásukkal hitelesítik. 

 

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

          Horváth Gábor                                                            Pásztor József 



 


