Nagycsaládok Szentendrei Egyesülete
20t3 évi Egyszerűsített beszámolój a
Az eryesület székhelye: 2000 Szentendre, Szatmári u. 38.
EIjaÍó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Megyei nyilvántartrási sám: TE 1268
Jelen beszámoló elfogadrásra keriilt
2014. februfu Zl-én tartott közg1rűlés által

szd-*rti

beszómoló:

Egyesületiink 2013 évi gazdálkodásáról a szímviteli torvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített
éves besámolót állított össze. A mérleg főösszege l 167000 Ft saját töke l 044 000 Ft volt.

Az

egyszerusített beszrímoló mérlege és eredmény levezetese mellékelve.

Kiiryonti költségvetésí szervtól, elkülönített óllamipénzalapokból, helyi önkormónyzattól

kapott tómogatós:

2013 évben a fent nevezett szervektől elkülönített trímogatrístnem kapott egyesülettink. Személyi jövedelemadó

1 %-

nak átutalt összege l53 012.- Ft.

Vagon felhasznóldssal kapcsolatos kimutatós :
Az előző évhez képest az egyesiilet vagyona 85 000 Ft-tal

nőtt. Egyesiilettink törekszik, hogy lehetőség szerint az éves

kiadások összege ne haladja meg a bevételeket.

Cél szeríntíj uttatások kímutatósa:
Szervezetünk természetbeni adományok formájában nyujtott juttaüást családjainknak.

r

Kimutatús a vezető tísztségviselőknek nyújtott tómogatósról:
Eryesületiink tisáségviselői (a fent említett valamennyi tagcsalád részre nyirjtott természetbeni juttatáson túl) támogatríst _ beleértve a tisztelet- és megbíási díjat is - a tárgyév folyamán nem kaptak, csupán csekély összegű költségtérítést
(gépkocsi használat) vettek igénybe.

Áz elmíllt év történései:

o
o

o
o
o
o
o
o

2013. januán 12-én a NoE Felső-Duna Régió központjában
között osztottunk szét.

(Győ|

3 db sámítógépet vettiink át, melyet családjaink

2013. janurár 4-én kibővített lrrtézőbizottsági értekezleten a 2014. évi rendes közgyűlés előkésaése, a tervezett programok megbeszelése volt a fó téma
2013. januér 7-én a karácsonyi ünnepek alatt összeg1nilt

2013. január 26-án részt vettem Budapesten a

ruhaadományt osztottuk szét.

NoE választmányi iilésén'

2013. február l3-ára hirdetttik meg évi rendes (tisztirjÍtó) közgyűlésünket' melyet hatrározatképtelenség miatt elhalasáottunk.
2013. február 22-én rendkíviili Intézőbizottsági iilést tartothrnk (Tóth Iswán kérésére),melyen a tisztújítrással kapcsolatos észrevételeket beszéltiik meg.
2013. február 28-án tartotnrk évi rendes (tisztújító) közg5rűlésünket a V-8 Uszoda és Szabadidő Központban. Sajnos
nagyon kevesen jelentek meg.
2013. március 23-énkézműves foglalkoás keretében húsvétidíszeket készítettiink.A foglalkoást Csizmadia lldi_
kó vezette.
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2013. március 30-rán került sor a hagyomrányos tojáskeresésre. A SÍaravoda forráshoz a rossz idő miatt sajnos nem
tudfunk kimenni, így a Dunaparti Miivelődési Hrízban tartottuk, ahol több mint harminc gyermekkel jöttek a családok. Jó hangulatban fogyasztották el az otthon készült süteményeket, a gyermekek lelkesen keresték az ,'eldugott''
csomagokat.
a

2013. április 14-én menttink medvehagymát szedni. Nagyon jó időben, több családdal, jó hangulatban telt a délelőtt.

o

20 1 3. április 27 -én volt a

a

2013. április 26-tól hosszú hétvégéttöltötttink eryütt több családdal Tiszakécskén, a Magyar Köát üdülőjében
,,csapatépítő tréningen'' több mint 30 fovel _ volt, aki május l-ig maradt.Igazi nyári idő volt! Mára mrár hagyoménnyá vált, hogy évente egy-két alkalommal felkeressiik az üdülőt, és eltölttink egymás társaságában pár kellemes

NoE közgyűlése,

ahol eryestilettinket nem képviselte senki.

napot.

2013. május i-jén a Postás strandon volt a viárosi majális, ahol egész nap kézműves foglalkozással, játékokkal vártuk a gyermekeket, nemcsak egyesülettink tagjait.
2013. május l4-én egyik családunk részéreSep Top Boxot adományozott a Médiahatóság egyesiiletiink felterjesaése alapján.

2013. május 24-én délelőtt vettiik

(lisá, tésnao instant tészta, kakaópor, keksz), melyet még

étt awÖsz-adományt

aznap délután szét is osztottunk.

NoE választmányi

a

20l3' május 25-én Budapesten

a

20l3. május 26-án Szentendrén a Postás strandon megrendezett városi ryermeknap programjaiba kapcsolódtunk be,
különböző feladatokért a gyermekek pontokat gyűjthettek és az adomány játékokból vÍiaszthattak jutalmat. Sajnos

a

ülésén Mokos Erzsébet tagtrársunk képviselte egyesületünket.

az idő nem volt a legjobb, de így is több széz gyetmek veff részt a délelőtti rendezvényen.

A 2013.június 2-re

tewezetÍ kirrándulás Komiíromba a Monostori erődhöz elmaradt. Bízzllt:1r. benne, hogy sort tudunk még keríteni effe a programrq többen nagyon várják.
2013. június 7-én a Kötés Világnapja alkalmából közös
nagyon kevesen voltunk.

kézimunkázást tartottunk a Gondozási Központban. Sajnos

20l3. június 13-án Élelmiszerbankos adományt kaptunk (zöldborsókonzerv' instant tészta" bébiétel, csokoládé), melyet még aanap szétosáottunk. Elsősorban azon családok részesültek ebbol, akik a MÖSz-adomrányból kimaradtak.
2013' június 17-énIntézóbizottsági megbeszélést tartottunk, melynek fő témája anyári gyermektábor és a biciklitúra megszervezése, valamint a Szentendre Ejjel-Nappal Nyitva rendezvénysorozaton való részvételvolt. Továbbá
megtáÍgyaltuk a tagdfi befizetéseU elmaradások kérdését'

2013' július 10-én kaptunk a VitaPlustól adományt, többféle vitamin formájában. Ennek szétosrtása kissé hosszadalmasabb volt a nyári szabadságolások miatt.
Ebben az évben nem rendeztiik meg hagyományos gyermektáborunkat, de Benzsay Réka és Csizmadia lldikó több
gyermekkel eltöltöttek egy hetet Visegrádon.
2013. augusztlls 17-én volt a NoE Őszi Találkozója Mosonmagyaróváron, amelyre közös
fudomásunk nincs róla' hory egyesületiinkből bárkirésá vett a rendeményen.

utazást nem szerveáünko

2013. augusztus 31. _ szeptember 1. kerü|t sor a Szentendre ÉjjelNappal Nyiwa programsorozatra,melyen ismét
nagy sikert aratüak kézmiives foglalkozásaink, a malom- és dáma játék, apecázás, de tartottunk játék csereberét is.

2013. szeptember 8-rán bicikliturát szerveztijnk osoha Lászlő vezetésével,mely befejezéseként a Postás strandon
bográcsoás volt. Sajnos nagyon kevesen vettek résá, de ők viszont nagyon jól érertékmagukat.
2013. szeptember 20-rán azÉlelmiszerbank közvetítésével Tesco-s linzert kaptunk, amelyből minden család a gyerekek sámának megfelelő kg-os doboá kapott. Akik nem vették fel a részükre szánt adomán7rt, amaradékot a Kari_
tásznak adtuk át.
o

20l3' szeptember 25-én Intézóbizottsági megbeszélést tartottunk, az év végi programokat beszéltiik meg.

a

20L3. szeptember 28-rán részt vettem Budapesten a NoE váúasztmányi ülésén.Itt vettem át a festék-adomrányt,
melyre egyik családunk részérepáilyázott egyesületünk'
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2013. október 4-6-ighétvégénismét Tiszakécskén voltunk több családdal.

2013. október 26-án Halloween-i kézműves foglalkozást szeweztünk, ahol kicsik és nagyok is elkészíthettéktök-

lámpásukat. Sokan vettek részt a foglalkoáson és sok szép alkotás készült.

2013. november 22-23-áa a' Élehiszerbank szervezésének keretében a budakalászi METRO áruháurrÁI tartós élelmiszereket gyűjtötttink, majd 25-én csomagoltuk és27-énosztottuk szétaz adományokat.
2012. november 30-án délelőtt Budapesten voltam a

NoE választmányi

ülésén,

majd délután adventi koszorút készítettünk a Dunaparti MiÍvelődési Há.z;ban. Közösségiinkben
nötte ki magát ez a foglalkoás. Naryon sokan készítettékel szebbnél szebb ünnepi díszüket'

mrár hagyománnyá

2013. december 5-én jött a Mikulás a V_8 Uszoda- és Szabadidő Ktizpontba. A rendezvényen Juhász Károly színművész és Szabó Attila bohócdoktor szótakoztatta a gyermekeket a Mikulás bácsi érkezéséig.aki két segítő,,Manójával" kiosztotta az ajándékcsomagokat. Közel hatvan 12 év alatti gyermek vett résá a programon.

December l3-án az Emberi Erőforrás Minisáériuma és aMagyar Piac Szövetkezet termelői adományaként, 26 kg
élelmiszercsomagot (burgony4 hagtma, alma, tészta, tojás, szalám| rostos udító' szaloncukor) 20 család részére
osztottunk szét.

2013. december 14-én volt az év utolsó kézműves foglalkozása' ahol karácsonyi ajándékokat készíthettek a
Dunaparti Művelőséi Házba látogatók (nem csak eryesületitagiaink) Csizmadia tldikó, Vorindán Ági, Németh Ági,
Szöllősi Kati és Kapás Ági vezetésével.
2013. december 20-án Szentendre varos vállalkozói összefogásában
got, melyet taxival sállítottak ki részükre.

három család kapott nagyértékti ajándékcsoma-

2013. december 2Z-énközösen tartottuk a Karácsonyi ünnepünket a Péter-Pál templom kertjében. Nary örömünkre
sokan részt vettek rövid ünnepségiinkön.
2013. december 28-án volt a NoE Karácsonyi programja az Erkel Színházban. A délelőtti ryermekműsoron és foglalkoásokon, valamint a délutáni Nabucco előadáson egyesületiinkből 30 fő vett részt.

Taglétszdm alakuldsa 2013. évben

.
o
o
.

Tagdíjfizetés elmulasztás4 ill. saját kérésmiatt törölt

családok sáma: 13.

2013. évben felvett új tagcsaládok sáma: 8.

Jelenlegi tagságunkat l00 család alkotja.
Összességébenmegállapítható, hogy nagyon passzív egyesületiink tagsága, bár pozitívum, hogy ebben az évben
több új család is bekapcsolódott a közösségi munkábq legtöbbször mégis csak ugyanazok vesmek részt a rendezvényeken és a programokon.

Ptílyúzatok

o
o

o
o
o
o

A 20l3. évben nem adtunk be pályánatot pénzbeli támogatrísra.
2013. március közepéig lehetett beadni NoE belső pályáuatot táboroáshoz,kiránduláshoz. A beadási határidőig
nem készült el a részletes évi Láboroási terv szakmai része, aminek fiiggvénye a pénzügyi terv bozzátrendelése, így
apályánatot beadni nem tudtuk.
2013. tavasán a Médiahatósághoz lehetett pályá'zri (a NoE-n kereszti.il) Sep Top Boksz-r4 melyre egy családot
adhattunk be' aki meg is kapta a készüléket.

d nyár folyamán

pál.yázatot adtunk be (szintén a

NoE-n keresáül) egy családunk részérefesték-adomány.a melyet

szeptember végénkaptunk meg.
2013. novemberben a Medivell Kft. hirdetettpéúyázatot flabelos gép kihelyezésére.Bogáti Gabi írta meg a
tot, amit a beadrási lehetőség első napjaiban be is adfunk, sajnos nem nyertiink meg'

pályán-

A Nemzeti FejlesÍési Minisztériumtól
visszatartott l0

7o

2013. februá'Íjában megérkezett a20L0-es háztartrási gépcsere pályéuatból
összege, melyet a családok megelőlegeáek, így ezen összegeket március első napjaiban ki tudtuk

osáani tagjainknak.
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20l3. január I2-én aNoE Felső-Duna Régió központjában
között osztottunk szét.

(Győr) 3 db sámítógépet vettiink áq melyet családjaink

2013. május 24-én a Maryar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött
tészta, instant tészta" kakaópor, keksz) tudfuk segíteni tagiainkat.

szerződés alapjrán tartós élelmiszerrel (lisa,

2}l3.június 13-an Élehiszerbankos adományt kaptunk (zöldborsókonzerv'

instant tészta, bebiétel, csokoládé Mi-

kulás).
2013. július 10-én kaptunk a VitaPlustól adományt, többféle vitamin formájában. November 27-én osáottunk szét
azÉlelmiszerbankos gyíijtésben részt vevő tagoknak a gyűjtött tartós élelmiszert.
2013. szeptember 20-án az Élehiszerbank közvetítésével Tesco-s linzert kaptunk" amelyből minden család a gyerekek sámrának megfelelő kg-os dobozt kapoff. Akik nem vették fel a résztikre sánt adomránf, a maradékot a Karitiísmak adtuk át.

2013. szeptember Z8-ánBudapesten a

NoE

választmányi ülésén vettem át a festék-adomrányt, melyre egyik csalá-

dunk részére pá|y ázott egyesü letünk.
2013 . október 23-án megkaphlk a ooSzentendre város civil szewezete'' díjat. A városi ünnepséggel es'bekötött
adáson hét tagtársunk képviselet egyesülettinket.

díját-

2013. november Z7-éntartős élelmiszert kaptak a legrászorultabb családok és azok, akik a november végi METRo
gyiíjtésbensegédkeztek.
2013. december I3-án az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Maryar Piac Szövetkezet termelői adományaként,
26 kg_os élelmiszercsomagot 20 család vehette át.
2013. december 20-án Szentendre vá'ros vállalkozói összefogásában
got, melyet taxival

három család kapott nagyértékű ajríndékcsoma-

sállítottak ki.

December végénnagyon sok felajánlás érkezett, volt sok ruhanemű a karitiísz-nap atkalmából $^ijtött adomrányokból, de három családnak a szentendrei vállalkozók az általuk összegyüjtött pénzböl (több mint 80 ezer forintból) vásárolt ajándékcsomagot juttattak el.

A NoE_n keresztiil az ,,Angyali csomagkiildő szolgéúat'-hoz ebben az évben egyesületiink tagiai köziil közvetlentil

nem terjesáetttink fel senkit, viszont két családnak (egy 7 gyerekes és egy 3 gyerekes) készítettünk csomagot tagjaink felajánlott adományaiból. A csomagokat szintén felajánlás alapján egy-€gy család juttatta el a megajándékozottakhoz.

adományok sáma, íry nagyon sok tagcsaládnak tudtunk célzottan (ryermekek
játék
életkora szerint) elsősorban
és ruha adomrínyt binositani.
Karácsony

tráján nagyon megnőtt az

Folyamatosan kaptunk jó minőségii ruhanemiít, háztaÍtéÉiés elektronikai eszköá, játékot, könyvet. A családokat értesítetttik, így szükségleteiknek megfelelően válogathattak. Mivel rakaárunk nincs, a megmaradt adományokból jutott a szentendrei Karitásznak is.
Sok egyéb felajánlás érkezett (többek között bútorok, szőnyegek, építőanyagok) ezekről tagjainkat minden esetben
értesültek az NSZE hírnökön keresztiil, így u adományok pár napon belül gazdára találtak. A nagyobb terjedelmű
felajránlrísokról fotót kértiinlq és a felajánlótól közvetlenül kellett elsállítani'
Adománynak tekinthetők a színházak, hangversen1rtermek kedvezményes vag} térítesmentesjegyeinek felajánlásai,
ahová eddig is nagyon sokan |átogattak egyestilettink tagjai közül. Egyre nagyobb sikert arat aTertarisztikai Kiállítiás is, amit tagiaink 50 %-os kedveznénnyel látogathattak.

Szentendre, 2014. februrár 20.
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