Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány
Kistelek, Rózsa utca 3.

Előterjesztése
amely készült Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2019.09.09-i kuratóriumi ülésére.
Az elnök tájékoztatója
A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2019. évi élete az eltelt időszak alatt is mozgalmas volt, de a
most következő időszak még pörgősebb lesz.


1./ 2019. évi pályázati tájékoztató

Az alapítvány 2019. évi pályázatai, adomány kérései
Az alapítvány a NEA-TF-19-Ö-V-0230 számú pályázaton 3.300 e Ft támogatáshoz jutott, amely több
program megvalósítását teszi lehetővé. Az idei évtől összevonásra került a működési és a szakmai
pályázat, amely kicsit megkönnyítette a munkálatokat. Jelenleg elbírálás alatt van a NEA-TF-19-N0030 számú normatíva támogatás az adományok után 500 e Ft értékben.
2019. évben több nagyvállalkozáshoz küldtem adománykérő levelet, de sajnos csak minimális
eredménye lett:
Medcordis Kereskedelmi Kft. adományozott 10 db vércukorszint mérőt, SZEGED ELSŐ LIONS
CLUB: 250 e Ft, TZMO Kft 1500 e Ft támogatást nyújtott.


2./ Erdélyi szakmai utazás: A NEA-TF-19-Ö-V-0230 számú pályázatnak köszönhetően 50 fő

Napsugár Otthoni munkavállaló vehet részt egy tanulmányúton Erdélyben. A tanulmányút tartalmaz
intézménylátogatást és szakmai előadásokat:
Intézménylátogatások:
1.)a CARITAS Alba Iulia - Gyulafehérvári CARITAS - Szociális Gondozás Teréz Anya Idősek
Nappali Foglalkoztató, és Idősek Otthona Marosvásárhely.
2.) FÉBÉ Idősek Otthona Kolozsvár (Küküllő) u. 1. sz.
Szakmai előadások:
1.)Mit tehetünk a Demenciabarát szemlélet kialakításáért?
2.)Pszichoterápia szerepe a viselkedési zavarok kezelésében.
3.)Hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egészségünket? Segítők segítése
Szállás Szent Benedek Tanulmányi Ház <st.benedek.gheorgheni@gmail.com> Gyergyószentmiklós
Csiky Kert természetvédelmi területen. Csiky-kert 53.szám.
Ellátás:
- egy db nagy és egy db kistörölköző biztosított
- bőséges reggeli
- estebéd: erdélyi ízekkel elkészített leves, főétel, desszert, kenyér és ásványvíz
- hozzáadott érték és idegenforgalmi adó
- ingyenes WiFi használat
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

Oldal: 2

- kamerával megfigyelt parkoló ingyenes használata
Hozzon magával mindenki réteges öltözéket, esőkabátot, esernyőt, kényelmes cipőt .
Szükséges úti okmány: érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány vagy útlevél.


3./ Kuratóriumi elnöknek engedély az alapszabály feletti összeg rendezésére

Az alapító okirat értelmében a kuratórium elnökének 200 e Ft felhasználásig van jogosultsága, e felett
kuratóriumi határozatra van szükség.
A szóbeli egyeztetés folyamatos a kuratórium tagjai között így az összegek felhasználásáról is tudnak,
akkor is, ha egyedi határozat nem valósul meg.
Az év folyamán a kuratórium tagjainak kérésére beszerzésre került egy db gurulós állvány 450 e Ft
értékben, amely a Napsugár Otthon használatában van.
A szervezés alatt álló erdélyi tanulmányút szállásdíja kb. 1100 e Ft, az útiköltség a megtett
kilóméterek függvényében kb. 900 e Ft lesz.
A Napsugár Otthonból jelezték, hogy vegyi termékekre lenne szükség, mivel a költségvetés egyre
szerényebb lehetőséget biztosít az igényelt termékek kb 2000 e Ft-ba kerülnek.


4./ Deviza számla nyitás

Az erdélyi tanulmányút szállás díját euróban, vagy lejben kell rendezni ezért szükséges deviza számla
nyitása. Az egyeztetés alapján utólag átutalással lehet a pénzügyi teljesítést megtenni.


5./ Megtakarítások betétbe , befektetésbe elhelyezése –

Többször beszélgettünk már a megtakarításunktól, de döntés nem született. Semmilyen lekötésre nem
lehet elhelyezni a megtakarítást, mivel kockázatos befektetést a civil szervezet nem alkalmazhat.
Célszerűnek látszik az ingatlanba történő befektetés, amelyet bérbe lehetne adni és legalább bevételt
termelne, jelenleg csak a banknak teszünk jószolgálatot.


6./ 2020. évi pályázatra felkészülés

Idén minden eddiginél korábban kezdődtek el a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatainak
előkészítő munkálatai. Ennek eredményeként a kiírás is minden eddiginél korábbra várható, a tervek
szerint 2019. októberében!
Szeptember 3-án a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes
Államtitkárságának munkatársai tájékoztató fórumot tartanak Veszprémben a pályázattal
kapcsolatban.

Szalai Józsefné
kuratórium elnöke
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