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Témák: 

- Rövid visszatekintés az évre és a nyárra, ezek értékelése 

- Adminisztrátorunk munkájának értékelése, felmondása, jövőtervezés 

- Programtervezés 

- Alapítványunk növekedésének stratégiai szempontjai, jelenleg látott 

lehetőségei 

- Bábcsoport további működése 

 

 

1. téma 

 

Rövid visszatekintés az évre és a nyárra, ezek értékelése 

 

Az eddigi tervezett programjaink megvalósultak, és a zenetanfolyam kivételével 
eredményesnek mondhatóak, folytatásra méltóak. Pályázati területen sokat 
dolgoztunk, a működési pályázatnál jó eredmény született, a többinél 
eredményhirdetésre várunk. A kenyér és ruhaadományozási folyamatok jól 
működtek. Garázsvásárunknak jó visszhangja volt, sokan várják a következőt. 
Anyagilag stabilan állunk. A Kaposvári munka alapszinten működik. A 
ruhavásárokon a vásárló egyre több, a projekt tovább működtethető, a 
lebonyolításban az önkéntesek részt vesznek, a felelősökkel a további egyeztetés 
folyamatban van. A papírgyűjtésben további önkéntesek beszervezése 
szükséges. 

 

2. téma 

Adminisztrátorunk munkájának értékelése, felmondása, jövőtervezés 

 

Adminisztrátorunk időhiány miatti felmondása következtében alaposan végig kell 
gondolnunk, hogy ki az, aki örömmel be tud állni ebbe a munkába úgy, hogy 
precízen és naprakészen vezeti a dolgokat, akinek van egy héten kb. 8 szabad 
órája, benne van a szíve, és örömmel is végzi a tevékenységeket. Előny, ha van 
jogosítványa és számítógépes ismerete és számítógépe.  
 
 



3. téma 
 
Programtervezés 

 

Mivel a pályázati eredmények még nem kerültek kihirdetésre, a benne megírt 
projektek megvalósítását be kell terveznünk. Ezen kívül az útjelző táborok és a 
gyerektábor, a ruhavásárok és a családos napok megtartását tartjuk fontosnak az 
eddigiek szerint.  
03. 18. – Iskola családos du., 04. 23-24 – Házas – Társas (még változhat), Téli – 
Nyári útjelző, gyerektábor, ruhavásárok, őszi családos nap. 
 
 
4. téma 
 
Alapítványunk növekedésének stratégiai szempontjai, jelenleg látott lehetőségei  
 
Fontos, hogy előbb a tevékenység növekedjen és utána kövesse a struktúra 
átalakítása. A Magyar Apostoli Egyház munkacsoportjai által szervezett 
programok forrásteremtési szükségletei miatt, országos kiszélesítésben is 
gondolkodunk. Mindezt alulról kell építeni, a lehetőség felajánlásában. Esetleg a 
jó pénzügyi alapelvek lefektetésében segíthet a GMCS. A Pécsi Székesegyház 
nagycsaládos egyesületével – célja a családokkal foglalkozó kisebb szervezetek 
összefogása, segítése – javasoljuk a kapcsolat felvételét. Első körben 
feltérképezzük, hogy kik azok, akik nyitottak az együttműködésre 
alapítványunkkal.  
 
A költségvetési tervezetnél kategorizálni fogjuk a különböző csoportok 
tevékenységét és az önkéntesek munkáját. Reklám – arculattervezés témájában 
megszavaztuk, hogy készüljön egy kihúzható, állványra tehető reklámtábla, 
ennek felelőse Pásztor József. 
 
 
5. téma 
 
A Méhecske Bábcsoport további működése 

 

A bábcsoport munkája beállt, amíg igény és örömmel történő szolgálat van, addig 
nincs szükség különösebb változtatásra ezen a területen.  

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

 

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

         Horváth Gábor                                                                    ifj Pásztor József 

 


