


























 

 Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete 
 7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 40. Tel.: (20) 962-6736 
  
 OTP. BANK NYRT. 11746005-20006541 
 Adószám: 19231938-1-17 
 
 
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása” 
 
Tagok nyilvántartása táblázatos formában történik. 2015.évvégi létszám 42 tagcsalád. A megye 7 
településéről vannak tagjaink. A létszámunk alakulása jelenleg stagnálást mutat. 

Költségvetés: Bevételeink tagdíjból, adományokból és pályázati pénzekből állnak. Kiadások egy 
részét a pályázat határozza meg, más részét programokra, rendezvényekre fordítottuk. 

Támogatóink Babits Mihály Kulturális Központ (ingyen biztosít termet az összejövetelekre, 
megbeszélésekre), Szekszárd MJV Humán Bizottsága (karácsonyra Erzsébet ajándék utalványt). 
Gemenc Volán kedvezményesen bocsátott rendelkezésünkre buszt. Magán személyek 
(szekrényeket, ülőgarnitúrákat, játékokat, ruhákat). Fővárosi Nagycirkusz és a Magyar Állami 
Operaház (kedvezményes belépővel) 

Civil szervezetekkel kapcsolattartás és együttműködés a civil társadalom közös ügyeiben. 
Tagjai vagyunk a Civil Kerekasztalnak. Közös programokon veszünk részt a Mentálhigiénés 
Műhely, Mozgáskorlátozottak Tolna Megyei Szervezete és a Zöldtárs Alapítvány tagjaival. 

Tevékenységünk röviden:  

Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv, bútor, élelmiszer, háztartási fogyasztási 
termékek. Kedvezményes (vásárlási-, üdülési-, szolgáltatási stb.) lehetőségek felkutatása és 
közvetítése. Családokat érintő jogszabályok ismertetése. Kedvezményes üdülési lehetőségekről 
tájékoztatás, a jelentkezési lapok kitöltésében való segédkezés. 
Havi rendszerességgel tartunk összejöveteleket. Minden hónap második csütörtökjén a szokásos 
havi összejövetelünkön, a családokat érintő aktuális információkat osztunk meg a résztvevőkkel.  
A tagság ilyenkor hozhatja be a család által kinőtt ruhaadományokat is, melyek szétosztásában 
egyesületünk önkéntes segítői közreműködnek. 
Havi második találkozásunkon (hónap negyedik csütörtökje) előadások vannak Ezeken meghívott, a 
témához értő előadók segítségét vesszük igénybe. 
Ez a családokból álló kis közösség, mint egy nagycsalád közösen kirándul, ünnepel és igyekszik 
egymás számára is felejthetetlen élményeket szerezni. Ezt, valamint a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgálják az évenkénti állandó programjaink, mint anyák napja, gyermeknap, karácsony 
megünneplése. Húsvétra pedig kézműves programmal készülünk.  

 
Jelentősebb események időrendben: 

2015.01.07. Régiós Nap rendezése kapcsán találkozó a Sport és Szabadidő Központ vezetőjével. 

2015.01.09. Első összejövetelünkön értékeltük és átbeszéltük a karácsonyi ünnepség tanulságait. 

2015.01.17   Bartina-túrán vettünk részt (10fő) 

2015.01.19. Polgármesterrel találkozás 

2015.01.27 Kerekasztal az EON pályázatról. 

2015.02.09. Pécsen, a Házasság Világnapján az évfordulós házaspárokat köszöntötték. 

2015.02.21 Farsangi mulatság. 

2015.02.21. Húsvéti kézműves foglalkozás 

2015.02.26. Előadás „A nagy család” címmel. 
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2015.03.26. Előadás „Figyeljünk egymásra” 

2015.04.10. NOE Fórum Tolnán. Amit NOE-ról tudni kell.  

2015.04.29. Civil fórum a Babits Mihály Kulturális Központban. 

2015.04.23. Előadás a „Gyermekek jógai” címmel. 

2015.04.25. NOE közgyűlésen volt küldöttségünk. 

2015.05.28. Utolsó megbeszélés a régiós találkozó előtt. 

2015.06.06. Az „Al-Dunai Régió Családi Napja” lebonyolítása a Sport csarnok melletti füves 
területen 

2015.08.16. Nagycsaládos nap a Családbarát Élményfürdőben. A Szekszárd MJV önkormányzata 
ingyenes fürdőzésre látott vendégül bennünket 

2015.09.12 NOE Őszi Találkozó Hortobágyon, majd ismerkedés Debrecen nevezetességeivel. 

2015.09.24 Előadás „Amit a Fundamenta lakáskasszáról tudni kell” címmel 

2015.10.21 „Együnk egymásért” program keretében gyűjtést szerveztünk a Magyar 
Élelmiszerbank Alapítvány javára. Saját készítésű süteményeket kínáltunk a piacon 
megfordulóknak, ezért pénzadományt fogadtunk el, amit a MÉB a rászorulók 
támogatására fordít. 

2015.10.29. Konzultációs fórum a BM kulturális Központtal. 

2015.11.21. Várlátogatás a megyében: Nagydorog (Kalap és sipka múzeum), Simontornya, Ozora. 

2015.11.26 Előadás „Egyenlő Bánásmód Hatóság” működéséről. 

2015.11.27.-29. MÉB támogatásával a TESCO áruházban gyűjthettünk tartós élelmiszert a 
lakosságtól, melyet saját tagjaink és Gyermek Jóléti Szolgálat közreműködésével 
rászoruló nagycsaládosok között osztottunk ki. 

2015.12.13 Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület „Adventi gyertyagyújtás” programján 
voltunk. 

2015.12.17 Babits Mihály általános iskola és a Garay János gimnázium tanulói „cipősdoboz” 
ajándékokat készítettek, melyet egyesületünknek ajánlottak fel. 

2015.12.19. Karácsonyi ünnepség. A télapó minden gyereknek pár kedves szó kíséretében értékes 
ajándékcsomagot adott. Jutott a „cipős dobozokból” is mindenkinek. 

Terveink 2016 évre.  

A havonta tartandó összejöveteleken felül tartunk még egy találkozót, ahol folytatjuk az 
előadásokat és a beszélgetéseket. A szokásos rendezvények (anyák napja, gyereknap, karácsony) 
megünneplését. Programokat, kirándulások a családok részére szervezünk. Együttműködünk a 
NOE-val, a régióval. Eljárunk a választmányiakra, az országos rendezvényekre. Az Al-Dunai Régió 
programjain részt veszünk. Figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy működési költségre, 
programokra tudjunk bevételi forráshoz jutni. 

Szekszárd 2016.03.10. 

       Heim Károlyné 

        elnök 


