Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

1. Adatok
a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete
b. Egyesület elérhet sége: 2083. Solymár, Erd u 17.
c. Vezet neve, elérhet sége: Kovács Erika, 2083. Solymár, Vasút u 56.
monomano@t-online.hu anyatigris@gmail.com tel: 30-314-9000
2. Tagság
a. Tagok nyilvántartása
(bármilyen táblázatos formában a következ adatokkal: tagsorszám, anya neve,
apa neve, cím, telefon, mobil, e-mail, gyermekek neve, gyermekek pontos
születési dátuma)
Mellékletben található a tagnyilvántartásunk
b. Tagság létszámának alakulása (növekedés) toborzás módszerei
A tagság létszáma növeked tendenciát mutat. 2014. évben
45 rendes tagcsalád, 2 pártoló tagcsalád.
Toborzási módszerünk nincs, tagcsaládjaink ajánlják egymásnak.
A jelent sebb helyi rendezvényeken állandó résztvev k vagyunk. A helyi
újságban írnak rólunk
3. Költségvetés
a. Bevételek (pályázat, részvételi díj, adomány stb.) pályázat 385.000,- tagdíjak
235.000,b. Kiadások (f bb csoportokban) ajándékok (gyereknap, mikulás, karácsony,
tábor, festék, írószer, élelmiszer, postaköltség, adományszállítás)
c. Pályázatok sikere, tapasztalatok Két önkormányzati pályázatot adtunk be,
mindkett sikeres volt. NOE pályázaton is sikerült nyernünk a gyereknapi
programunkhoz.
4. 2014. évi programok
a. Rendezvények:
- havi rendszerességgel találkozó,
- heti két torna a nagycsaládos anyukáknak, akár a gyerekek részvételével

-

Március, Április,Május,Június, Szeptember,Október és November
hónapokban Bolhapiacot rendeztünk, melyen a gyerekeknek kézm ves
foglalkozást tartottunk,
- a helyi majálison részt vettünk
- Május végén Családi napot szerveztünk az Agapé egyesülettel együtt, ahol
ugrálóvár, vattacukor, játék, kacagás, akadályverseny, minden gyermeknek
ajándék, kézm ves foglalkozás, enni és innivaló és sok érdekes dolog várt
mindenkit.
- Júliusban táboroztunk Kiskunmajsán 35 f vel
- Felvettük a kapcsolatot a véd
kkel, hogy a továbbiakban értesítenek
minket az új nagycsaládosokról.
- a szeptemberi hónapot egy nagy közös kerti partival kezdtük
- részt vettük a helyi búcsún,de sajnos az id járás nem volt kegyes és akinti
kézm ves foglalkozást félig elmosta az özönvíz szer es
- októberben közösen kirándultunk a környékben
- Decemberi hónapunk nagyon zsúfolt volt
- Bár idén nem kaptunk EU-s adományt,azért a helyi családok sok
adományban részesülhettek az általunk szerzett adományokból
- December 13 –án az Agapé egyesülettel közösen karácsonyi rendezvényt
tartottunk, színdarabbal, közös énekléssel, kézm ves foglalkozásokkal.
- Cip s dobozokat gy jtöttünk november vége óta, ezeket itt osztottuk ki a
gyerekeknek.
- Megszerveztük, hogy rendszeresen kaphassanak bébiételt a beteg
kisbabáink.
b. Szakmai programok: vezet képz
c. Részvétel NOE programokon, régiós tapasztalatok
Részt vettünk a Vasúttörténeti parkban rendezett rendezvényen
Karácsonyoztunk a NOE-val az Erkel színházban.
5. Civil együttm ködés
a. Partnerek
Auchan áruház, Helyi Vöröskereszt, Agapé Solymár, Környezetvéd k
egyesülete, Vállalkozók egyesülete
b. Támogatók
Helyi kiskeresked k, Auchan áruház
6. Tervek, javaslatok
a. Együttm ködés a NOE-val, régióval
b. Éves munkaterv mellékletben

7. Kedvezmények
a. Megnevezés, fajtája
Igazi Hús
b. Mértéke
10%
c. Partner neve, címe
Igazi hús
2083 Solymár, Hold utca 20-23.
d. Kapcsolat kezdete 2012.

Solymár, 2015. január 30.

Kovács Erika
Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

