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 „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány  

 

Beszámoló a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány 2013. évi gazdálkodásáról. 

I. Az Alapítványnak a személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásából 2012 őszén a NAV  64.284 Ft utalt át.  

Ezt a következőképpen használtuk fel: 

 egyedi készítésű bábokkal támogattuk a bábelőadások színesebbé tételét,  

 szakmai értekezletek megsegítésére kivetítő vásznat vásároltunk, 

 karácsonyra játékokkal leptük meg a gyerekeket 

 

II. Vállalkozótól, cégtől 370.000 Ft kaptunk támogatásként.  

Fenti kiadásaink összhangban vannak az alapítvány közhasznú céljaival, feladataival és azt a célt szolgálják, hogy 

az alapítvány a gyermekek egészséges testi, szellemi, fejlődésüket elősegítse.    

A 2013.02.01-2014.01.31. közötti időszakban az Alapítványunk által elnyert TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0669 sz.       

„A jászalsószentgyörgyi óvodások egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programjai” című projekt 

megvalósítása során 43 programot szerveztünk gyermekek és szüleik részére, melynek pályázati keretösszege 

10.000.000 Ft volt. 

2013-ban kapott 1%-os felajánlás összege: 56.888 Ft 

 

Terveink a 2014. évre                                                                                                               

1. A lezáródó TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0669 sz. „A jászalsószentgyörgyi óvodások egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programjai” című projekt fenntarthatóságát – programok szervezését és az 

ezekhez szükséges eszközök biztosítását ebből szeretnénk biztosítani. 

2. Minden évben a karácsonyi játékvásárlást támogatjuk ezt a jövőben is szeretnénk biztosítani. 

3. Zenés és mozgásos programokkal szeretnék színesebbé tenni a gyermeknapot.  

 

Kedves Szülők, Tisztelt Támogatók! 

Köszönjük, ha eddig is felajánlották a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT”Alapítvány számára személyi 

jövedelemadójuk 1%-át. Erre a továbbiakban is kérjük Önöket, hiszen Terveinket csak az Önök segítségével tudjuk 

véghezvinni. Köszönettel vesszük, ha ismerőseiket is arra biztatják, hogy adójuk 1%-ával támogassák 

alapítványunkat! 

ADÓSZÁM: 18829723-1-16 

A nevelési év során lesznek még olyan programjaink, amelyeket akár cél szerinti felajánlással támogathatnak a 

szülők. Ilyenek a gyermeknap, kirándulások, stb.) Szívesen fogadunk felajánlásokat az óvoda eszközeinek 

bővítésére (mozgásfejlesztő és sporteszközök, neveléshez-, foglakozásokhoz szükséges eszközök), illetve bármi 

mást, ami a Támogató szerint fontos a gyermekek nevelése, képességeiknek a kibontakoztatása szempontjából. 

Ha szeretné bármelyik programot vagy az óvodai élet bármely területét anyagi felajánlásával segíteni a következő 

számlaszámra való átutalással teheti meg: 

Jász Takarékszövetkezet - 69500163-10102976 

„SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány  


