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 A 2017. május 26-i KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

2017. május 26-n tartottuk meg beszámoló közgyűlésünket, melyen Egyesületünk 9 tagja vett részt. 

Ezen a napon megismételt közgyűlés már határozatképes volt és elfogadta a határkörébe tartozó 

beszámolókat, döntött a 2017. évi programról és költségvetésről.  

 

A napirend megtárgyalása előtt az 1/2017. számú közgyűlési határozattal 9  fő egyhangú támogató 

szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, személyenként külön-külön nyílt szavazással 

megválasztotta a közgyűlés alábbi tisztségviselőit:  

Levezető elnöknek: Olajos Árpád Györgyöt, 

 jegyzőkönyv vezetőnek: Kalmár Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek: Fődi Annamáriát és Bóta Emil Istvánt 

 

A 2/2017. számú közgyűlési határozattal 9 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással egyetért a napirendi pontok csatolt meghívó szerinti 

sorrendben történő megtárgyalásával. 

 

A 3/2017. számú közgyűlési határozattal 9 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolóját a 

szöveges kiegészítővel és a közhasznúsági melléklettel. 

 

A 4/2017. számú közgyűlési határozattal 9 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az egyesületi tagdíjak kétszeresre emelését. 

 

Az 5/2017. számú közgyűlési határozattal 9 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület 2017. évi  programját és 

költségvetését. 

 

A 6/2017. számú közgyűlési határozattal 9 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták, hogy az Egyesület Elnöksége dolgozzon ki tervet 

a bevételek és a költségek racionalizálásra. 

 

2017. évi P R O G R A M J A I N K  

Kiemelt feladataink 

Stratégiai célunk Egyesületünk közhasznúsági besorolásának megőrzése és biztosítása.  

Cél szerinti tevékenységünk támogatására szervezett projektjeink: 

1. Ismerkedés a Tiszával annak történelmével a mentális rehabilitáció érdekében (döntés még 

nincs) 

2. Egyesületünk fennállásának 15. évfordulójáról megemlékezés és kiadvány (támogatást nem 

kaptunk, a várakozó lista 121. helyére soroltak) 

Az 1. projektet Szeged város pályázati támogatásból tudjuk megszervezni. 

Ezen kívül a tagok igénye, aktivitása és lehetőségeink szerint szabadidős programokat szervezünk. 

 

Folytatjuk szerződésen alapuló együttműködésünket partner szervezeteinkkel, igény és lehetőség 

szerint készek vagyunk együttműködésünket bővíteni. 

Célunk, hogy a Kreatív és a Hanghalló csoportjaink hasznossága és ismertsége egyesületünkön 

kívül is terjedjen, mellyel a mentális problémával élők számára tudunk rehabilitációs segítséget, 

életviteli kapaszkodót nyújtani.  
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Szolgáltatásaink: Mindegyik csoport foglalkozása 13 órakor kezdődik és 15,30-ig tart.   
A helyszín változatlanul a Sás utcai  Család és Gyermekjóléti Központ, amely megközelíthető a 

Csillag téren megálló 11, 20, 21, 16, 90, 90F autóbuszokkal, 9, 10, 19 trolibuszokkal. Gyalog a 

Csillag tér felől a Budapest körúti SPAR ABC mellett a (Zöldfa) utcán keresztül (a kazánház után) a 

körtöltés felől a Családsegítő udvari bejáratán érhető el. 

 

Hanghallással élők csoportos foglalkozása  

Időpont:  minden páros héten csütörtök délután 13 órától 15,30 óráig 

Helyszín:   Szeged, Sás utca 2. szám Család és Gyermekjóléti Központ épületében 

Ezen a speciális mentális zavarral élők számára nyújtunk terápiás foglalkozást a zavarok 

csökkentése életminőségük javulása érdekében. A résztvételhez előzetes jelentkezést kérünk a (30) 

495-0345 telefonon vagy személyesen az alábbi foglalkozáson.  

 

Kreatív Koffer Műhely csoportos foglalkozása (alapszolgáltatás, melyre további szolgáltatásaink 

épülnek) 

Időpont:  minden szerdán délután 13 órától 15,30 óráig 

Helyszín:   Szeged, Sás utca 2. szám Család és Gyermekjóléti Központ épületében 

 A foglalkozás keretében alapvetően kreatív kézműves tevékenységet végzünk. 

A csoport tagjait érintő aktuális, közérdekű információkról, jogszabály változásokról tartunk 

tájékoztatókat. 

Lehetőség van kötetlen beszélgetésre vagy személyes tanácsadásra. Egyéni igény alapján 

pszichiátriai, jogi, családsegítő, pénzügyi szakértő igénybevételét biztosítjuk. 

 

A résztvevők számára az alábbi DÍJMENTES szolgáltatásokat nyújtjuk 

 

Szövőszék használat 

A foglalkozások alatt a jelentkezők részére a gyakorlatban tanítjuk meg a szövőszék használatát. 

 

Varrógép használat 

A foglalkozások alatt a jelentkezők részére a gyakorlatban tanítjuk meg a varrógép használatát. 

Ezen kívül gépi varrást igénylő háztartási tevékenységhez biztosítunk varrógép használatot. 

(felhajtás, beszegés, foltozás, javítás, stb) 

 

Internet használat 

A foglalkozások alatt ingyenesen számítógép használatot biztosítunk Internet kapcsolattal. 

 

Életviteli (pénzügyi, gazdálkodási, háztartás vezetési) tanácsadás 

Igény esetén személyes beszélgetésre, konzultációra, tanácsadásra biztosítunk lehetőséget. 

 

Szakkönyvek 

Ezekben a mentális problémával élők és hozzátartozóik együttműködéséhez, probléma 

megelőzéséhez találhatnak tapasztalati tanácsokat. 

 

A tagdíj befizetése 

A tagdíj változatlansága mellett, de a banki költségeink emelkedése miatt 2014. évtől a sárga 

postautalványon fizetendő éves tagdíj dolgozók esetén 2250 Ft, nyugdíjban, járadékban részesülők 

és munkanélküliek esetén 1250 Ft. 

Kérem a tagdíj és a tagdíj elmaradás befizetésével támogassák Egyesületünket, hogy segíthessünk 

Önökön. 

A nyugta ellenében készpénzes befizetőknek nem küldünk sárga postautalványt. 

A tagdíj vagy a tagdíj elmaradás banki költség mentesen, nyugta ellenében befizethető a közgyűlés 

helyszínén, vagy szerdai napokon a Kreatív Csoport foglalkozásain. 

 

* * * 
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