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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása”
Tagok nyilvántartása táblázatos formában történik. 2016.évvégi létszám 40 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).
Szekszárd MJV Vagyonkezelő Kft (Ingyen biztosított helyet a piacozáshoz) Szálkai magán személy
kedvezményes áron szállít tyúktojásokat a tagoknak. Magán személyek (kisebb bútorokat,
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, a Zöldtárs Alapítvány és Gyermekvédelmi és Családsegítő Központ rendezvényein.
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:
2016.01.14. Első összejövetelünkön értékeltük az elmúlt évet.
2016.01.16

Bartina-túrán vettünk részt (9fő)

2016.01.28 Előadás: könyv bemutató: Heim Károly: A biciklis.
2016.02.06 Ruhatúrit rendeztünk. A maradékot átadtuk a kórház Pszichiátriai osztálynak.
2016.02.25 Előadás a Családi Otthonteremtési Kedvezményről
2016.03.10 SzdNE közgyűlése
2016.03.10. Akciós papíráru vásárlást szerveztünk
2016.03.19. Húsvéti kézműves foglalkozás
2016.03.23. Előadás: „Függőségek”
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2016.04.16. Megyénk várainak látogatása (Grábóc, Ozora, Dunaföldvár)
2016.04.23 NOE Közgyűlésen volt küldöttségünk.
2016.04.28. Biokertészkedés kerekasztal beszélgetés
2016.05.08 2015.-ben született babák köszöntésén vett részt egy családunk.
2016.05.14 Színházi előadáson vettünk részt.
2016.05.18. Előadás:” Káros szokásaink”
2016.05.21. Pécset a CSEÖH avatáson vettünk részt.
2016.05.30. Akciós vásárlás: befőzni való eperből.
2016.06.14 "Lépésben szertelenül". Gyalogtúr a kábítószerellenes világnapon.
2016.08.14. Nagycsaládos nap a Családbarát Élményfürdőben. A Szekszárd MJV önkormányzata
ingyenes fürdőzésre látott vendégül bennünket
2016.09.17 II. NOE Fesztivál a Vasúttörténti parkban.
2016.10.19. „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.
2016.10.28. Konzultációs fórum a BM kulturális Központtal.
2016.11.05. Önkéntesek köszöntése a Régió központban.
2016.12.01 Akciós vásárlás: szaloncukor karácsonyra.
2016.12.16. Karácsonyi ünnepség. A műsor után a krampuszok ajándékcsomagot adtak a
gyerekeknek. Az ügyes kezű családtagok karácsonyfadísz készítettek.
Nyár folyamán több doboz és több bőröndnyi ruhát vittünk a „Családok átmeneti Otthonába” lévő
lakoknak. A tartalmuk ruhanemű, lábbelik és játékok voltak.

Terveink 2017 évre.
A havonta tartandó összejövetelek időtartamát igyekszünk családias hangulatban eltölteni,
beszélgetni a felmerülő gondokról, problémákról. Ötleteket átadni átvenni a tag családoktól. 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 2016.04.13.
Heim Károlyné
elnök

