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Beszámoló Közalapítványunk 2018. évi tevékenységéről
A Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítványt 1992. október 22-én alapította az
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Céljainak elérését az alábbi tevékenységeken keresztül biztosítja:
-

segíti az óvodai csoportok működését

-

szervezi a tanulók kirándulásait, táboroztatását

-

cigány szavalóversenyt, családi napot szervez

-

támogatja a tanulók versenyeztetését, jutalmazását

-

karácsonyi ajándékot biztosít személyre szólóan

-

Mikulásra, ballagásra támogatja a gyermekeket

-

kulturális, sport rendezvényekre belépőket vásárol

-

a kapott támogatásokból kiegészíti az iskola szakfelszerelését

-

az iskola udvarának, játszóterének fejlesztéséhez hozzájárul

A sajátos nevelési igényű gyermekek tanórán kívüli tevékenységének, oktatásánaknevelésének tárgyi feltételeinek javításához, tanulóinak támogatásához, kulturális,
egészségmegőrző hagyományőrző, esélyteremtő programok megvalósításához pályázati
önerőt biztosít. Támogató partnereket kutat fel. Részt vesz pályázati lehetőségekben.

A kuratóriumi tagsága:
Az alapítvány kuratóriuma 5 főből áll. A kuratórium új elnöke Nagyné Batin Erika.
A kuratórium további tagjai: Bériné Bodó Éva, Gál Edit, Boros Zoltánné és Szénási
Annamária.
A Közalapítvány működéséről az alábbiakban tájékoztatom:
Ülések száma: 4
Döntések tartalma:
1. 2018.02.13. Határozat társadalmi célú pályázat benyújtásáról..
2. 2018.05.25. Döntés eredményes tanulók kirándulással történő jutalmazásáról,
ballagási tarisznyák, gyermeknapi programok, integrált sportnap támogatásáról,
könyvelői díj kifizetéséről. Pannon DSE által sportcélú pályázatban elnyert kültéri
kondigép telepítési és kiegészítő költségeinek átvállalásáról, újabb edzőgép
vásárlásáról.
3. 2018.11.05. Döntés Mikulásra ajándékcsomag, karácsonyra ajándékok, szaloncukor
mandarin

beszerzéséről,

osztályprogramok

támogatásáról,

könyvjutalmak

beszerzéséről,
4. 2018. 12.15. Alapítványi beszámoló összeállítása, pénzügyi elszámolás előkészítése
társadalmi célú pályázati elszámolás.
Pályázati kiírások:
-

Oroszlány Város Képviselőtestülete Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat
Bíráló Bizottságának társadalmi célú pályázatára sikeres pályázatot
nyújtottunk

be a Bakfark-Benedek Speciális

Művészeti Fesztivál

megszervezésére. A 400 000 Ft összegű támogatást

fellépő ruhák

elkészítéséhez textília vásárlására, fesztiválpólók vásárlására, kupák érmek
beszerzésére használtunk fel.
A pályázati összegekről a részletes pénzügyi és szakmai elszámolás megtörtént.
Egyéb támogatások:
Adó 1 %-ból érkező támogatások.
Egyéb szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások támogatása.

A beérkezett összegek felhasználása a céloknak megfelelően megtörtént.
Ügyészségi vizsgálat: ebben az évben nem volt.

Pénzügyi elszámolás részletezése
Önkormányzati társadalmi célú pályázati támogatásból valósítottuk meg a művészeti iskolával
közösen szervezett BBMF Bakfark- Benedek Speciális Művészeti fesztivált, régiónk sajátos
nevelési igényű tanulóinak fellépésével. A rendezvényre fellépőruhát készítettünk
tanulóinknak és minden résztvevőt megajándékoztunk egy fesztivál pólóval. Kupákkal,
érmekkel jutalmaztuk a résztvevőket.
Pannon Diák Sport Egyesületünk önkormányzati támogatásból kültéri kondigépet szerzett be
felsős tanulóink edzettségének elősegítségére. Az eszközök telepítését alapítványunk fedezte.
Egy kiránduláson vettek részt intézményünk tanulói, melynek buszköltségét biztosítottuk.
Maradandó élményekkel gazdagodva tértek vissza városunkba. Jó tanulóink számára jutalom
kirándulást szerveztünk Fejlesztő iskolásaink Tatán fagyizhattak.
Tanulóink

jutalmazására,

játékokat,

apróbb

ajándéktárgyakat,

mozi

jegyeket

és

ismeretterjesztő könyveket labdákat, kulacsokat, érmeket, kupákat, apróbb ajándéktárgyakat
szereztünk be.
A kulturális programokon való részvétel elősegítette gyermekeink zenei, irodalmi és érzelmi
nevelését is.
Búcsúzó

tanulóink

számára

ballagási

tarisznyákat

biztosítottunk,

így

próbáltuk

emlékezetessebbé tenni számukra ezt a különleges napot.
Mikulásra édesség csomaggal kedveskedtünk intézményünk tanulóinak.
Karácsonyra hagyományainkhoz híven ajándékot vásároltunk tanulóinknak. Karácsonyi
díszek, gyertyák, dekoráció, édesség, szaloncukor, sütemény biztosításával emeltük az ünnep
hangulatát.
Könyvelőnk számára könyvelői díjat fizettünk 50 000 Ft értékben.

Oroszlány, 2018. december 28.
Tisztelettel:
Nagyné Batin Erika
kuratórium elnöke

