Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány 2012-es évi beszámolója
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány 2012-ben pályázatot nyújtott be a LEADER pályázati
felhívások között szereplő Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok célterületre az idei XX.
Eplényi Gyermeknap programjainak támogatására. A pályázati kiírás alapján max. 2 millió Ft
100 % támogatás intenzitású forrás elnyerésére volt lehetőség.
Az alapítvány a 1432853417 számú határozattal 1 304 246 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert. Mivel a támogatás utófinanszírozott volt, ezért az önkormányzattól a támogatásból
finanszírozott programköltségek megelőlegezését kértük.
Mivel gyakorlatlan pályázatírók vagyunk, ezért pályázatírói segítséget vettünk
igénybe, amit a tapasztalataink után, ebben a formában, többet nem is fogunk megtenni.
Rengeteg időnk, energiánk és pénzünk ment el erre, amit kizárólag azért csináltunk végig,
mert egy igazi színvonalas, és programokban gazdag XX. Gyereknapot szerettünk volna
rendezni. A finisben, a sok előre nem látott hiánypótláshoz, adminisztrációs feladathoz
segítséget kaptunk a Polgármester Úrtól, Takács Tímea IKSZT programszervezőtől, és Tarné
Jámbor Anita könyvtárostól. Így végül a közös munka meghozta gyümölcsét, és egy igazi
felejthetetlen, a gyerekek számára tartalmas programot sikerült összehoznunk.
Nagyon

jól

tudtunk

együtt

dolgozni

a

faluban

élő

társadalmi

szervezetekkel,

magánvállalkozókkal, és a faluban élő, gyermekbarát emberekkel. Igazán hálásak vagyunk
nekik, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Ugyanígy köszönet jár annak a kb. 30-40
támogatónak, akik értékes felajánlásaikkal tették színesebbé ezt a napot. Egy párat szeretnénk
ezek közül megemlíteni: Pl.: Bakonybéli Csillagvizsgáló, Fűzfői Bob pálya, Városlődi
Kalandpark, Veszprémi Állatkert, a környező termálfürdők, az Irány Magyarország
szerkesztősége, és hosszasan lehetne még folytatni a sort. Ennek keretén belül nagyon jól
sikerült a családi vetélkedő az utcák között. Hangulatos, ötletes, szórakoztató verseny
feladatokkal álltak elő az utca apraja nagyja. A gyereknapról még nagyon sok jót lehetne
elmondani, de igazán egy dolog volt, ami fontos, hogy sok ember gondolja úgy, hogy a jó ügy
érdekében, neki ebben részt kel vennie. Sok ilyenre lenne szükség.
A gyereknapon kívül, Takács Tímea IKSZT programszervezővel együtt dolgozva
kulturális, sport, kézműves foglalkozásokat szerveztünk. A fő célunk mindig az volt, hogy
megmutassuk, hogyan lehet a szabadidejüket hasznosan eltölteni, és hogy a szülő, gyerek,
minél több időt töltsön együtt. Elég nehéz dolgunk van, mert van egy szülői réteg, aki még
mindig nem igazán érzi annak felelősségét, hogy a személyes példa milyen ragadós.
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A 3-4 éves munkánk során azt tapasztaltuk, hogy lecsökkent a programra járó látogatói
szám, ami véleményünk szerint annak a következménye, hogy a gyerekek többsége iskola
időben nagyon leterheltek, elfoglaltak, illetve a családok élete, a társadalmi gazdasági
helyzetből fakadóan, nagyon nehéz. Zaklatott, leterhelt életmódot folytatnak, és nagyon nagy
kihívást jelent számukra, a minden oldalról érkező megfelelés igénye. Ezért az Alapítvány
kiemelt célja a jövőben az lesz, hogy kevesebb programot szervezünk, de az kifejezetten azt
fogja szolgálni, hogy a szülő, és a gyerek együtt vehessen rajta részt.
Tervezünk egy kérdőív összeállítását az IKSZT programszervezővel együtt, amiből
szeretnénk megtudni, hogy a korban változó gyerekanyag, és a szülői háttér milyen jellegű,
sűrűségű (időben) program szervezését szeretné látni. Ebben az évben is szeretnénk
hagyományos programjainkat folytatni, de az idén lényegesen kevesebb pénz áll a
rendelkezésünkre, ezért a Kuratórium tagjaival, Retro Gyereknap szervezését tervezzük, ahol
a pénz szűke mellett, szeretnénk megvalósítani a legfontosabb célt, hogy a Gyereknap
elsősorban a gyerekeknek szól, és a gyerekekről szól. A gyerekek játék, és kulturális
igényeinek érdekében, az Alapítvány mindig olyan program megvalósítására törekedett, ahol
a minőségi tevékenység, és a közízlést formáló hatás együttesen érvényesül. Ennek érdekében
bevontuk őket a Fortuna Színjátszó Egyesület munkájában, a közös tánctanulás, színdarabok
tanulása, mind ezt a célt szolgálja, illetve a közösség formálás, és a tartalmas együttlét örömét
mutatja meg nekik.
Az Alapítvány gazdasági tevékenységét Peidl Andrea könyvelőnk által összeállított 1.
melléklet mutatja be.
Végül köszönetünket szeretnénk kifejezni a Polgármester Úrnak, az egész éves
támogatásáért, amit a pályázat beküldésénél, és elszámolásánál kaptunk tőle. Továbbra is
igényt tartunk rá.
Jó egészséget és jó munkát kívánunk mindannyiuknak.
Eplény, 2013.01.28.
Dreissiger Gáborné
Eplényi Gyermekekért Alapítvány
Kuratórium elnöke
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1. melléklet
Eplényi Gyermekekért Alapítvány beszámolója
2012. december 05-i állapot szerint
Nyitó pénzkészlet 2012. január 01-én:
762.590,2012. évi bevételek:
3.055.003,Ebből:

Kamatbevétel:
Támogatás Önkormányzattól:
Vállalkozásoktól:
Magánszemélyektől:
Tombola bevétel:
SZJA 1%-ból:
Pályázati támogatás:
Önkormányzati kölcsön.
2012. évi kiadások:

412,134.000,35.000,85.000,80.000,357.002,1.097.647.1.265.942.-

Ebből: Bankköltség:
Farsang:
Gyermeknap:
Postaköltség:
Tombolatárgy:
Mikulás:
Könyvelés:
Haloween:
Irodaszer, nyomtatvány:
Feltöltő kártya:
Egyéb kiadások:
Önkormányzati kölcsön visszafizetése:

22.410,18.280,1.714.411,7.590,18.550,64.000,24.000,52.337,30.610,10.500,33.428.1.265.942.-

3.262.058,-

2012. évi pénzkészlet december 05-én:
555.535,Ebből: Bankszámlán:
Pénztárban:

550.567,4.968,-

Eplény, 2013. január 29.
Peidl Andrea könyvelő s.k.
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