Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai: Pk.A.50.511/1993.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Alapítványunk az alapító okiratban meghatározott célok és a közhasznúság jegyében
tevékenykedett 2014 évben is.
Összesen 13 alkalommal üléseztünk és ezeken 19 határozatot hoztunk. A határozatok közt
ebben az évben elutasító határozat nem volt.
Egyéni kérelmek alapján nyújtott támogatásaink:
- Bejáró tanulók iskolába járásához:
1./2014.01.20., 2./2014.01.20., 15./2014.09.14.
63,550.-Ft
- Étkezési hozzájárulásra:
35,225.-Ft

3./2014.02.10., 10./2014.06.13., 14.62014.09.14.

- Gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez: 5./2014.04.14.
40,000.-Ft
- Tandíj támogatásra:
102,000.-Ft

7./2014.05.20., 16./2014.09.14.

- Iskolai ruházatra:
20,000.-Ft

9./2014.05.20.

- Szemüveg vásárlásra:
87,000.-Ft

11./2014.06.18., 13./2014.09.14.

Az egyéni kérelmeket 7 esetben a helyi Gyermekjóléti Intézmény kezdeményezésére, ill.
közreműködésével támogattuk jellemzően hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére.
Gyermekközösségeknek juttatott támogatásaink:
a./ Széchenyi István Ált. Iskola diákjainak nyújtott támogatások:
- 48 tanulót támogattunk szorobán versenyen való részvételében: 4./2014.03.19.
63,500.-Ft
- 38 tanuló nyári táborozására:
50,000.-Ft

8./2014.05.20.

- Sporteszköz és szabadidős foglalkozások eszköz és anyagbeszerzésére valamennyi
tanuló javára:
17./2014.09.24.
100,000.-Ft
b./. Kék Duna Óvoda gyermekeinek építőjátékokra: 18./2014.10.17.
100,000.-Ft
c./ Karácsonyi ajándékcsomagra 340 gyerek részére a Vöröskereszt Gönyűi Szervezetének
közreműködésével:
19./2014.11.17.

75,000.-Ft
Összesítve a fenti határozatok alapján Alapítványunk a gönyűi gyermekeket 2014 évben
736,275.- Ft-al támogatta.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:
- Szociális tevékenység , gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- Gyermekintézményi ellátás támogatása.
- Gyermek és ifjúságvédelem, gyermekjóléti szolgáltatások/ellátások.
- Sport. Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése
sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhelyek:
2011. évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)8.
2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 4.§(1)a)-u)
2011. évi CLXXXIX, tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)6.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)8.
2004.évi I.tv. A sportról 49.§c)-e)
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Gönyű község gyermekei, tanulói a születésüktől a tanulmányaik befejezéséig.
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:
Évente kb. 500 fő.
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Évente az egyéni kérelmeken túl a táborozások, a karácsonyi ajándékozás
gyermekintézményi programok és egyéb kérelmek támogatásával kb 500
gönyűi gyermeknek sikerült valamilyen formában támogatást nyújtanunk.
Az egyéni kérelmek szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek
támogatására érkeztek.
Jó kapcsolatot ápolunk a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézménnyel,
a helyi iskola és óvoda vezetőivel, akiknek kérését Alapítványunk a lehetőségei
szerint igyekszik teljesíteni.

