Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
2019 évi beszámoló
Előző évi saját rendezvények, szakmai programok:
Fontosabb tevékenységünk a 2019 évben: egyesületünk 25. éves fennállásának ünnepi rendezvénye májusban,
ahol egyben a leköszönő vezetőséget is köszöntöttük. A rendezvényt kézműves – és emlék kiállítás kísérte, valamint ünnepi vendéglátás.
Szokásos nyári családos táborunk Balatonlellén augusztusban zajlott kilenc család részvételével.
A Családakadémia tréning napokat októberben tartottuk Nagykátán, ahol L.Stipkovics Erika szakmai útmutatásai mentén a családokból kirepülő, fiatal felnőtt gyermekeinkhez való egészséges viszony kialakításáról tanulhattunk nagyon jó hangulatú hosszú hétvége során.
Novemberben, advent első hétvégéjén tagságunk – Kőbánya központjában - felállította a Betlehemet, és közös
adventi koszorú készítést tartottunk.
A kerületi lakosok felé is nyilvános rendezvényünk az adventi időszakban a Betlehem, és a vasárnaponkénti ünnepi gyertyagyújtás, ahova mindenkit szeretettel hívtunk és vártunk.
Tárgyi eszköz gyarapodás:
a NOE-hoz beadott pályázat eredményeként befőző automatát kapott az egyesületünk ( eredetileg két darabra
pályáztunk, egyet kaptunk)
zöldség- gyümölcs aszaló gép, NEA pályázatból finanszírozva
notebook, NEA pályázatból finanszírozva az egyesületi adminisztrációs tevékenységek bonyolítására.
szakkönyvek, a Családakadémia témájához
Pályázatok:
4 sikeres pályázat: 2 helyi önkormányzati, NEA működési pályázat, NOE belső pályázat
A MOL Helyi érték címmel meghirdetett pályázatán a mi „Kell a hely, ami összeköt!” című pályázatunk sajnos
a végső, - közönség - szavazáson elbukott, mert a konkurenciáinkkal ellentétben ne tudtunk elég szimpatizáns
szavazót összegyűjteni. A pályázat a szakmai zsűrinél nagyon jó értékelést kapott, ami két közösségi programunk finanszírozását jelentett volna egyesületünk számára 500.000 Ft értékben.
Tanulság: aktívan jelen kell lenni az online térben (is), ha sikeres pályázatot szeretnénk elérni. Web lappal, Facebook profillal stb.
Közös beszerzések: méz, édesburgonya, papír árú, száraztészta
Részvétel a NOE 2019. évi programjain: szervezett, közös megjelenés nem volt a tavalyi programokon, a NOE
közgyűlésen képviseltettük magunkat.
A NEA pályázatnak köszönhetően a működési költségek jó részét ( banki költség, könyvelői munkadíj ) finanszírozni tudtuk, így az évet pozitív pénzügyi mérleggel zártuk. Az így fennmaradt összeget közös programra tudjuk
fordítani.
Adminisztratív tevékenységek:Megtörtént az egyesület új alapszabályának elfogadása, a változások cégírósági bejegyzése, banki átvezetés
Tagkártya ügyek rendezése, éves díjfizetés
Könyvelő céggel megállapodás az egyesület pénzügyeinek kezelésére: Korona Könyvelő Iroda
A NOE nyilvántartási rendszerében a tagnyilvántartás aktualizálása
Az egyesületi Facebook profil létrehozása, működtetése
pályázatok megírása, adminisztrálása, elszámolása

Közösségi tevékenységek:
Az egyesületi tagok mindegyike részt vállalt valamelyik, vagy akár több program előkészítésében, szervezésében,
lebonyolításában. Az egymásért, közösségünkért végzett munka, feladatvállalás tette lehetővé a lebonyolított
eseményeket. Vannak nagyobb aktivitást vállaló tagtársaink, akik évek óta visszatérően, rendszeresen végeznek
meghatározó munkákat, teszik bele önkéntes, a közösséget szolgáló munkájukat a programjainkba. Ilyen a Betlehem állítást végzők, a rendszeresen pék árút szállítók, a rendezvényeken dolgozó asszonyok.
Az egyesület 2020. évre tervezett programjai
Programnaptár:
2020. március Millenium Ház – látogatás
2020. május kirándulás Hármas- határhegy
2020. június Kerti parti nap, Bárka Grillkertben (Kell egy hely, ami összeköt pályázat)
2020. július fiataloknak kerékpár vándortábor (befogadott vendég program)
2020. augusztus Balatonlelle családos nyári tábor
2020. szeptember Helytörténeti Tár múzeumpedagógiás családi nap (Kell egy hely, ami összeköt pályázat)
NOE Országos őszi találkozó, Balatonfüred: 2020. szeptember
2020. október Családakadémia – tavalyi téma folytatása
2020. november Betlehem állítás, állandó, óriás adventi koszorú kihelyezés
2020. adventi gyertyagyújtások, koszorú készítés
Mellékletek:
fotó kollázs: https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMLDs7FJB4JN8yo3dvF5MlgO2pamVU6-AvUdnk1
Facebook profilunk: Kőbányai Nagycsaládosok – NKSZLE néven
https://www.facebook.com/K%C5%91b%C3%A1nyai-Nagycsal%C3%A1dosok-Nkszle-110790030398902/?modal=admin_todo_tour
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