$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW
3.
pY
$V]HUYH]HWHWQ\LOYiQWDUWyEtUyViJPHJQHYH]pVH

6]HNV]iUGL7|UYpQ\V]pN
%HNOGėDGDWDL DNLQHND]J\IpONDSXMiQNHUHV]WODNpUHOHPEHNOGpVUHNHUO
&VDOiGLQpY

(OėWDJ

(OVėXWyQpY

9LVHOWQpY

+HLP

.iURO\Qp

6]OHWpVLQpY

)DUNDV

7HUp]LD

$Q\MDQHYH

.UXOOHU

7HUp]

6]OHWpVLRUV]iJQHYH

0DJ\DURUV]iJ

6]OHWpVLWHOHSOpVQHYH

8]G

6]OHWpVLLGHMH

   

 

7RYiEELXWyQHYHN

 

6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJIėEEDGDWDLQDNPHJMHOHQtWpVH
(OHNWURQLNXVNLW|OWpVHVHWpQPiVROWQHPtUKDWyPH]ėN

1HYH

1\LOYiQWDUWiVLV]iP

 

,GėV]DNWHUMHGHOPH HJpV]pY

 



W|UHGpNpY













   
 
 
LGėV]DNNH]GHWH

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

7iUJ\pY

   

   
 
LGėV]DNYpJH

 

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW
3.
pY
$V]HUYH]HWHWQ\LOYiQWDUWyEtUyViJPHJQHYH]pVH

7iUJ\pY
   

6]HNV]iUGL7|UYpQ\V]pN
,GėV]DNWHUMHGHOPH

HJpV]pY

W|UHGpNpY

   
 
 
LGėV]DNNH]GHWH

   
 
 
LGėV]DNYpJH

9iODVV]DNLKRJ\DEHV]iPROy pVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW D]DOiEELDNN|]OPHO\LNUHYRQDWNR]LN
D6]HUYH]HW
E-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJ V]iUPD]WDWRWWMRJLV]HPpO\
6]HUYH]HWQHYH

6]HUYH]HWV]pNKHO\H
,UiQ\tWyV]iP

   

.|]WHUOHWQHYH

%UyG\6iQGRU

+i]V]iP



7HOHSOpV

6]HNV]iUG
.|]WHUOHWMHOOHJH

/pSFVėKi]

(PHOHW

XWFD

$MWy

-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJV]pNKHO\H
,UiQ\tWyV]iP

   

7HOHSOpV

.|]WHUOHWQHYH
+i]V]iP

.|]WHUOHWMHOOHJH
/pSFVėKi]

(PHOHW

1\LOYiQWDUWiVLV]iP

 

-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJHVHWpEHQ$Q\DV]HUYH]HW

%HMHJ\]ėKDWiUR]DWV]iPD

 

-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJHVHWpEHQ
-RJLV]HPpOO\pQ\LOYiQtWyKDWiUR]DWV]iPD

6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJDGyV]iPD
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJ
NpSYLVHOėMpQHNQHYH

$MWy

 

      

3 N              
       



 

+HLP.iURO\Qp

.pSYLVHOėDOitUiVD
.HOWH]pV
6]HNV]iUG

   

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

 

 

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW
3.
pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

$]HJ\V]HUĥVtWHWWpYHVEHV]iPROyPpUOHJH
(Oė]ėpY

$GDWRNH]HUIRULQWEDQ

(Oė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

7iUJ\pY

(6=.g=g. $.7Ê9Ç.
$

%HIHNWHWHWWHV]N|]|N
,,PPDWHULiOLVMDYDN
,,7iUJ\LHV]N|]|N
,,,%HIHNWHWHWWSpQ]J\LHV]N|]|N

%

)RUJyHV]N|]|N





































,.pV]OHWHN
,,.|YHWHOpVHN
,,,eUWpNSDStURN
,93pQ]HV]N|]|N
&

$NWtYLGėEHOLHOKDWiUROiVRN

(6=.g=g.g66=(6(1

)255Ç62. 3$66=Ê9Ç.
'

6DMiWWėNH
,,QGXOyWėNHMHJ\]HWWWėNH
,,7ėNHYiOWR]iVHUHGPpQ\
,,,/HN|W|WWWDUWDOpN
,9eUWpNHOpVLWDUWDOpN
97iUJ\pYLHUHGPpQ\DODSWHYpNHQ\VpJEėO
 N|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJEėO
9,7iUJ\pYLHUGHPpQ\YiOODONR]iVLWHYpNHQ\VpJEėO

(

&pOWDUWDOpNRN

)

.|WHOH]HWWVpJHN
,+iWUDVRUROWN|WHOH]HWWVpJHN
,,+RVV]~OHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJHN
,,,5|YLGOHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJHN

*

3DVV]tYLGėEHOLHOKDWiUROiVRN

)255Ç62.g66=(6(1

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

$]HJ\V]HUĥVtWHWWpYHVEHV]iPROyHUHGPpQ\NLPXWDWiVD
$ODSWHYpNHQ\VpJ
HOė]ėpY

eUWpNHVtWpVQHWWyiUEHYpWHOH

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

$GDWRNH]HUIRULQWEDQ

9iOODONR]iVLWHYpNHQ\VpJ

WiUJ\pY

HOė]ėpY

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

gVV]HVHQ

WiUJ\pY

HOė]ėpY

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

WiUJ\pY









































$gVV]HVEHYpWHO 









HEEėON|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJ
EHYpWHOHL

















6]HPpO\LMHOOHJĥUiIRUGtWiVRN









HEEėOYH]HWėWLV]WVpJYLVHOėN
MXWWDWiVDL









eUWpNFV|NNHQpVLOHtUiV

















%gVV]HVUiIRUGtWiV










HEEėON|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJ
UiIRUGtWiVDL

























$NWLYiOWVDMiWWHOMHVtWPpQ\HN
pUWpNH
(J\pEEHYpWHOHN
HEEėO
WDJGtM
DODStWyWyONDSRWWEHIL]HWpV
WiPRJDWiVRN
HEEėODGRPiQ\RN
3pQ]J\LPĥYHOHWHN
EHYpWHOHL

$Q\DJMHOOHJĥUiIRUGtWiVRN

(J\pEUiIRUGtWiVRN
3pQ]J\LPĥYHOHWHN
UiIRUGtWiVDL

&$Gy]iVHOėWWLHUHGPpQ\
$%
$GyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ
'7iUJ\pYLHUHGPpQ\ &

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

$]HJ\V]HUĥVtWHWWpYHVEHV]iPROyHUHGPpQ\NLPXWDWiVD
$ODSWHYpNHQ\VpJ
HOė]ėpY

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

$GDWRNH]HUIRULQWEDQ

9iOODONR]iVLWHYpNHQ\VpJ

WiUJ\pY

HOė]ėpY

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

WiUJ\pY

gVV]HVHQ
HOė]ėpY

HOė]ėpY
KHO\HVEtWpVH

WiUJ\pY

7iMpNR]WDWyDGDWRN
$.|]SRQWLN|OWVpJYHWpVL
WiPRJDWiV
HEEėO
QRUPDWtYWiPRJDWiV
%+HO\L|QNRUPiQ\]DWL
N|OWVpJYHWpVLWiPRJDWiV

























HEEėO
QRUPDWtYWiPRJDWiV
&$](XUySDL8QLyVWUXNWXUiOLV
DODSMDLEyOLOOHWYHD.RKp]LyV
$ODSEyOQ\~MWRWWWiPRJDWiV
'$](XUySDL8QLyN|OWVpJ
YHWpVpEėOYDJ\PiViOODPWyO
QHP]HWN|]LV]HUYH]HWWėO
V]iUPD]yWiPRJDWiV
($V]HPpO\LM|YHGHOHPDGy
PHJKDWiUR]RWWUpV]pQHND]
DGy]yUHQGHONH]pVHV]HULQWLIHO
KDV]QiOiViUyOV]yOypYL
&;;9,W|UYpQ\DODSMiQiWXWDOW
|VV]HJ
).|]V]ROJiOWDWiVLEHYpWHO
*$GRPiQ\RN

.|Q\YYL]VJiOyL]iUDGpN
$]DGDWRNN|Q\YYL]VJiODWWDODOiYDQQDNWiPDV]WYD

,JHQ

1HP

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJD]RQRVtWyDGDWDL
1pY6]HUYH]HW

6]pNKHO\6]HUYH]HW
,UiQ\tWyV]iP

   

.|]WHUOHWQHYH

%UyG\6iQGRU
/pSFVėKi]

+i]V]iP



7HOHSOpV

6]HNV]iUG
.|]WHUOHWMHOOHJH
(PHOHW

XWFD

$MWy

1pY-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJ

6]pNKHO\-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJ
,UiQ\tWyV]iP

   

7HOHSOpV

.|]WHUOHWQHYH
+i]V]iP

.|]WHUOHWMHOOHJH
/pSFVėKi]

(PHOHW

%HMHJ\]ė-RJLV]HPpOO\pQ\LOYiQtWyKDWiUR]DWV]iPD

$MWy
  3 N       

1\LOYiQWDUWiVLV]iP $Q\DV]HUYH]HW

 

6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJDGyV]iPD
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJ
NpSYLVHOėMpQHNQHYH

 

      

      

       



 

+HLP.iURO\Qp

7iUJ\pYEHQYpJ]HWWDODSFpOV]HULQWLpVN|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJHNEHPXWDWiVD

.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJHNEHPXWDWiVD WHYpNHQ\VpJHQNpQW
.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJPHJQHYH]pVH

&VDOiGVHJtWpVWDQiFVDGiV

.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJKH]NDSFVROyGyN|]IHODGDWMRJV]DEiO\KHO\

pYL&&;,WY

$FVDOiGRNYpGHOPHpVDFVDOiGRNMyOpWpQHNHUėVtWpVH
.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJFpOFVRSRUWMD +iWUiQ\RVKHO\]HWĥFVDOiGRN
.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJEėOUpV]HVOėNOpWV]iPD
.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJIėEEHUHGPpQ\HL

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH



1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW
3.
pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

&pOV]HULQWLMXWDWWiVRNNLPXWDWiVD

$GDWRNH]HUIRULQWEDQ

&pOV]HULQWLMXWWDWiVPHJQHYH]pVH

(Oė]ėpY

7iUJ\pY


&pOFVRSRUWV]iPiUDWHUPpV]HWEHQLDGRPiQ\



&pOV]HULQWLMXWWDWiVPHJQHYH]pVH

(Oė]ėpY

7iUJ\pY

&pOV]HULQWLMXWDWWiVPHJQHYH]pVH

(Oė]ėpY

7iUJ\pY

&pOV]HULQWLMXWWDWiVRNNLPXWDWiVD
|VV]HVHQ





&pOV]HULQWLMXWWDWiVRNNLPXWDWiVD
PLQG|VV]HVHQ





9H]HWėWLV]WVpJYLVHOėNQHNQ\~MWRWWMXWWDWiV
7LV]WVpJ

(Oė]ėpY 


7LV]WVpJ

$9H]HWėWLV]WVpJYLVHOėNQHNQ\~MWRWW
MXWWDWiV PLQG|VV]HVHQ 

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

7iUJ\pY 


(Oė]ėpY 


7iUJ\pY 





1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

.|]KDV]Q~MRJiOOiVPHJiOODStWiViKR]V]NVpJHVPXWDWyN
$ODSDGDWRN

$GDWRNH]HUIRULQWEDQ

(Oė]ėpY 

%eYHV|VV]HVEHYpWHO

7iUJ\pY 









*.RUULJiOWEHYpWHO>% &'() @





+gVV]HVUiIRUGtWiV NLDGiV













.7iUJ\pYLHUHGPpQ\





/$V]HUYH]HWPXQNiMiEDQN|]UHPĥN|GėN|]pUGHNĥ|QNpQWHV
WHYpNHQ\VpJHWYpJ]ėV]HPpO\HNV]iPD
DN|]pUGHNĥ|QNpQWHVWHYpNHQ\VpJUėOV]yOy
pYL/;;;9,,,W|UYpQ\QHNPHJIHOHOėHQ





HEEėO
&$V]HPpO\LM|YHGHOHPDGyPHJKDWiUR]RWWUpV]pQHND]
DGy]yUHQGHONH]pVHV]HULQWLIHOKDV]QiOiViUyOV]yOy
pYL&;;9,W|UYpQ\DODSMiQiWXWDOW|VV]HJ
'.|]V]ROJiOWDWiVLEHYpWHO
(1RUPDWtYWiPRJDWiV
)$](XUySDL8QLyVWUXNWXUiOLVDODSMDLEyOLOOHWYH
D.RKp]LyV$ODSEyOQ\~MWRWWWiPRJDWiV

,(EEėOV]HPpO\LMHOOHJĥUiIRUGtWiV
-.|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJUiIRUGtWiVDL

(UėIRUUiVHOOiWRWWViJPXWDWyL

0XWDWyWHOMHVtWpVH
,JHQ

1HP

(FWY  D > %% !)W@
(FWY  E >..! @
(FWY  F > ,,$$  ++ ! @
7iUVDGDOPLWiPRJDWRWWViJPXWDWyL

0XWDWyWHOMHVtWpVH

(FWY  D > &&  ** ! @
(FWY  E > --  ++ ! @
(FWY  F > // ! Iė@

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

7iPRJDWiVLSURJUDPHOQHYH]pVH pYEHQNDSRWWpYLV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyWHUKpUHNDSRWWIHODMiQOiVRN
7iPRJDWyPHJQHYH]pVH

$Gy]yPDJiQV]HPpO\HNUHQGHONH]pVHDODSMiQD0DJ\DUÇOODP 1HP]HWL$GypV9iPKLYDWDON|]YHWtWpVpYHO

N|]SRQWLN|OWVpJYHWpV
|QNRUPiQ\]DWLN|OWVpJYHWpV
7iPRJDWiVIRUUiVD

QHP]HWN|]LIRUUiV
PiVJD]GiONRGy

7iPRJDWiVLGėWDUWDPD



7iPRJDWiVL|VV]HJ



HEEėODWiUJ\pYUHMXWy|VV]HJ



WiUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJ 
WiUJ\pYEHQIRO\yVtWRWW|VV]HJ



7iPRJDWiVWtSXVD

YLVV]DWpUtWHQGė

YLVV]DQHPWpUtWHQGė

7iUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJUpV]OHWH]pVHMRJFtPHQNpQW
6]HPpO\L



'RORJL



)HOKDOPR]iVL



gVV]HVHQ


7iPRJDWiVWiUJ\pYLIHOKDV]QiOiViQDNV]|YHJHVEHPXWDWiVD

$]]OHWLpYEHQYpJ]HWWIėEEWHYpNHQ\VpJHNpVSURJUDPRNEHPXWDWiVD

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

7iPRJDWiVLSURJUDPHOQHYH]pVH .DUiFVRQ\LQQHSVpJ
7iPRJDWyPHJQHYH]pVH

6]HNV]iUGL0-9gQNRUPiQ\]DWD
N|]SRQWLN|OWVpJYHWpV
|QNRUPiQ\]DWLN|OWVpJYHWpV

7iPRJDWiVIRUUiVD

QHP]HWN|]LIRUUiV
PiVJD]GiONRGy

7iPRJDWiVLGėWDUWDPD



7iPRJDWiVL|VV]HJ



HEEėODWiUJ\pYUHMXWy|VV]HJ



WiUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJ 
WiUJ\pYEHQIRO\yVtWRWW|VV]HJ



7iPRJDWiVWtSXVD

YLVV]DWpUtWHQGė

YLVV]DQHPWpUtWHQGė

7iUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJUpV]OHWH]pVHMRJFtPHQNpQW
6]HPpO\L



'RORJL



)HOKDOPR]iVL



gVV]HVHQ


7iPRJDWiVWiUJ\pYLIHOKDV]QiOiViQDNV]|YHJHVEHPXWDWiVD

$]]OHWLpYEHQYpJ]HWWIėEEWHYpNHQ\VpJHNpVSURJUDPRNEHPXWDWiVD

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

7iPRJDWiVLSURJUDPHOQHYH]pVH 0ĥN|GpVLWiPRJDWiV
7iPRJDWyPHJQHYH]pVH

6]HNV]iUG0-9gQNRUPiQ\]DWD
N|]SRQWLN|OWVpJYHWpV
|QNRUPiQ\]DWLN|OWVpJYHWpV

7iPRJDWiVIRUUiVD

QHP]HWN|]LIRUUiV
PiVJD]GiONRGy

7iPRJDWiVLGėWDUWDPD



7iPRJDWiVL|VV]HJ



HEEėODWiUJ\pYUHMXWy|VV]HJ



WiUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJ 
WiUJ\pYEHQIRO\yVtWRWW|VV]HJ



7iPRJDWiVWtSXVD

YLVV]DWpUtWHQGė

YLVV]DQHPWpUtWHQGė

7iUJ\pYEHQIHOKDV]QiOW|VV]HJUpV]OHWH]pVHMRJFtPHQNpQW
6]HPpO\L



'RORJL



)HOKDOPR]iVL



gVV]HVHQ


7iPRJDWiVWiUJ\pYLIHOKDV]QiOiViQDNV]|YHJHVEHPXWDWiVD

$]]OHWLpYEHQYpJ]HWWIėEEWHYpNHQ\VpJHNpVSURJUDPRNEHPXWDWiVD

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

$NHWWėVN|Q\YYLWHOWYH]HWėHJ\pEV]HUYH]HWHJ\V]HUĥVtWHWW
pYHVEHV]iPROyMDpVN|]KDV]Q~ViJLPHOOpNOHW

3.

pY
6]HUYH]HW-RJLV]HPpO\V]HUYH]HWLHJ\VpJQHYH

&VDWROWPHOOpNOHWHN

3..|Q\YYL]VJiOyLMHOHQWpV

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

3.6]|YHJHVEHV]iPROy

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

3.-HJ\]ėN|Q\Y

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

3.-HOHQOpWLtY

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

3.0HJKDWDOPD]iV

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

3.(J\pE

0HOOpNOHWFVDWROYD
(UHGHWLYHOUHQGHONH]LN

1\Y$Q\RPWDWYiQ\SDStUDODSRQQHPNOGKHWėEH

1\RPWDWYD

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete
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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Tagok nyilvántartása táblázatos formában történik. 2017.évvégi létszám 40 tagcsalád. A megye 6
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). 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 szerdáján, ahol 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 Ez a családokból álló kis közösség, mint egy
nagycsalád közösen kirándul, ünnepel és igyekszik egymás számára is felejthetetlen élményeket szerezni.

2017-ben a következő programokon vett részt tagságunk.
Január
A hónap elején egy nagyszabású ruhatúrit tudtunk rendezni, ahol sok gyermeknek és felnőttnek sikerült
megfelelő ruhát, lábbelit találnia. Előadást hallgattunk a burgonya nemesítésről és termesztésről. A
nemzetközű hírű 18. Bartina túrán több család is részt vett. Mészöly Miklós emléknapon képviseltettük az
egyesületet. A régió tagegyesületeivel közösen Budapesten a választmányira utaztunk.
Február
Az esővíz gazdálkodás fontosságáról beszélgettek a szakemberek. Két akciós vásárlást is tudtunk a tagoknak
szervezni: fürdőszobában és a konyhában használatos papíráruból valamint Gyermelyi tésztából.
Március
Erre a hónapra az előadások sorozata volt a jellemző. A NAV előadója az adózok által felajánlott személyi
jövedelemadójuk 1%-val kapcsolatos teendőket ismertette. A Humánszolgáltató Központ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata tevékenységét bemutató konferencián és előadásán voltunk. A NOE irodalmi
pályázatot írt ki „Hogyan lettem nagycsaládos” címmel, melynek díjátadója a Petőfi Irodalmi Múzeumban
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volt. A Babits Mihály Kulturális Központ Civil Konzultációs Fórumot tartott a meghívott civil szervezetek
képviselőinek. Ruha adományok szétosztásával zártuk a hónapot.
Április
Egyesületünk és a NOE közgyűlés megtartásának időpontja is erre a hónapra esett. Tagjai vagyunk a
Szekszárdi Civil Kerekasztalnak. Az elmúlt év munkájáról számoltak be, majd megválasztottuk az új
vezetőséget. Gyerekeink közelgő húsvétra készműves alkotásokkal készültek. Egy újabb ruhatúrit tudtunk
lebonyolítani. A megmaradt adományt az Ormányságban élő rászoruló családoknak juttattuk el.
Május
Május hónap anyák napi internetes szavazással kezdődött. Gyerekeink weblapunkra feltöltött anyák napi
versmondásukra lehetett szavazni. A három legtöbb szavazatot kapott, értékes jutalomban részesült.
Június
Epret rendeltünk kedvezményes áron a tagcsaládoknak. Az Al-Dunai Régió találkozóját Bikalon, az Élmény
Birtokon tartottuk, ahol a reneszánsz korba repített bennünket a helyszín szelleme. Igen színvonalas, jó
műsort láttunk és kézműves foglalkozásokon vettünk részt.
Július
Pályázatot adtunk be az önkormányzathoz működési költségeink támogatására. NOE 30. születésnapjára
megjelenő évkönyvbe cikket írtunk.
Szeptember
Az őszi találkozóra, Szarvasra hívták az ország egyesületeit. Itt ünnepeltük a NOE megalakulásának 30.
évfordulóját is. Ismerkedtünk Szarvas nevezetességeivel, sétahajó kirándulást tettünk a Holt-Körösön,
láttuk a történelmi Magyarország középpontját. Az arborétumi séta mellett Mini Magyarország Makettpark
sok-sok emblematikus épülettel, kisvasúttal varázsolt el bennünket.
Városunk felhívására kitöltöttük „A zöldváros” kérdőívet, mellyel a városközpont szebbétételére próbáltunk
javaslatokat megfogalmazni.
Október
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulásának 30. évfordulója ünnepségére Budapesten a
Várkert Bazárban került sor. A műsor és a köszöntők után az Európa-hajón folytatódott a program.
November
Két akciós vásárlást tudtunk a tagoknak szervezni: fürdőszobában és a konyhában használatos papíráruból
valamint Gyermelyi tésztából. A Magyar Élelmiszer Bank támogatásával három napos igen eredményes
tartós élelmiszer gyűjtést bonyolítottunk a Tesco Hipermarket üzletben.
December
Az összegyűjtött tartós élelmiszerek egy részét önkénteseink segítségével kiosztottuk a tagság között. A
fennmaradt adományból harminc darab csomagot a Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat rászorultjainak, tízet pedig Családok Átmeneti Otthon lakóinak juttattunk.
2017. december 15-én tartottuk a karácsonyi ünnepséget a Babits Mihály Kulturális Központban. A műsort
a Garay Általános Iskola, és AMI dráma tagozatos csoport gyermekei adták. Az előadás nagyon színvonalas,
az ünnephez kötődő műsor volt. Az egyesület gyermekei is kedvet kaptak szereplésre és versek énekek
sorával örvendeztették meg a közönséget. A szülők Erzsébet utalványt, a gyerekek édességekből
összeállított csomagot kaptak.
Nagycsaládos tagkártyához fűződő kedvezmény szervezésével zártuk az évet.
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Terveink 2018 évre.
A havonta tartandó összejövetelek időtartamát igyekszünk családias hangulatban eltölteni, beszélgetni a
felmerülő gondokról, problémákról. Ötleteket átadni-átvenni a tag családoktól. Az idei évre célul tűztük ki,
hogy a tagság műveltségét fejlesztjük. Támogatjuk a gyerekek színházba járását. Programokat,
kirándulásokat a családok részére szervezünk. Együttműködünk a NOE-val, a régióval. Eljárunk a
választmányiakra, az országos rendezvényekre. Reszt veszünk az Al-Dunai Régió programjain. Figyeljük a
pályázati lehetőségeket, hogy működési költségre, programokra tudjunk bevételi forráshoz jutni.

Szekszárd, 2018. 04.11.
Heim Károlyné
elnök

