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l. A tdmogat6st k6r6 szervezet adatai
Szervezet neve:

'

Josistffusz:
Bfr6s6gilt0rzsk0nyvl
v6tel6nek szdma:
Ad6szAm:
Bankszdmla szAm:

nyilv6ntar6sba

N6v:
lr6ny{t6sz6m:
HAz-szAm:

Telefunsz6m:
E-mailc[m:

Aszervezettagjainala/knrat6rium

eqvesUlet
Pk.60.1 0412001
1 8892406-1 -1 8
7210023710148868
Napsug6r K6zhaszn0 EqvesUlet
9700i
Szombathelv
Kert6sz
20
2013375399
bakomarika2@freemail.hu
70

tagiainak sz6ma:
A ezervezet kdz6rdek0 dnk6nteseinek 12
sz6ma:

1t4
Teletun : 06 94/520 -

lfl)

Fax : O0 91/520 -250
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K6relem

tArgya:

K6relem
kar6csonvi csomag
K6rslem c6lia:
eov6b
K6relem ezakmai tartalm6nak ismerbt6se:

A k6relem r6szlebs kdhb6wet6se:

2t4

l(6relem
lg6nvelt

ttsszeg:

100000

Osszefi6rhetetens6oinvilatkozat Nvilatkozat
K6i 6s kapott t6mogatlsolo6l sz6l6 Mindenkori t6mogat6si dsszegek
nvilatkozat:
K6relem

cfmzettie:
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Szoci6lis 6s CsalsdUqvi Bizotts5q
k

Tov6bbi adatok
Erkeztet6s
E*eaetgs id6oontia:
lktat6szAm:
OovintgzO n€ve:
0ovlnt6z6 telefo nszdma:

Elblr6l6s
Elnvertt6mooat6si 6sszeo: 0
Elbfr6l6s id6oontia:

Kiutal6s
ElszAmol{s
Elszdmolfs id6oontia:
Elsz6mol6s e

414

A p6ly6zat celja
A Gsalidok Karicsonya program keret6ben a fogyat6kos gyermeket nevel6
csa lido k/fo gyat6kos fiata I o k r6sz6re 6le I m iszer cs oma g ok- ile n a6 koz6sa
A Napsug6r Kdzhaszn0 Egyesulet az ,,Arapszabdly" 6rtelm6ben k6zhasznu
tev6kenyseget folytat, 6ves munkaterv szerint dolgozik az 6rtelmi fogyat6kosok
(halmozottan serultek) es csalddjaik erdek6ben tev6kenykedik. =-

Az 6rintett sztrl6k 6s szakemberek hoztdk l6tre, a neh6z helyzet0 fogyatekkal 6t6
gyermekek, fiatalok helyzetenek jobbitdsa 6rdek6ben, mivel az frtelmi fogyat6kos
gyermeknek egy eleten dt segit6, v6d6, 6v6 kezekre van szuks6ge. A #ul6k, a
gyermekeikkel a kolcsonos segitsegny0jtds 6s az 'egyuttes 6lm6nyszerz6s
rem6ny6ben vesznek rbsz azegyesUletunk munkdj6ban.

Eves munkaterv szerint dolgozunk: programok k6z6tt szerepel egeszs6gugyi,
ment6lhigi6n6s, -szinten tart6 foglalkozdsok, Mtiv6szet terdpia: 6nek-zene terapia.
2011 6ta Fasching Zsuzsa egyetemi adjunktus foglalkozik a fiatalokkal. Regi 6lmunk
val6sult meg l6trejott,,zenekarunk" a fdiskolai didkok segit6s6vel,
Kedvelik es igenylik gyermekeink a kirdndulSst, t0rdikat, kozoss6gi egyutil6teket.
hvente egyUtt nyaralunk, kirdndulunk, a fiatalok 6s csalddjaik igenylik a tartalmas
egyOttleteket, 6poljdk barAts6gaikat. Mind ezt a szUl6k, onk6nteJ segitok dldozatos
munkdjdval tudjuk megval6sitani.
Egyesuletu nk 6n kormd nyzati pdlydzatokb6l, adom6nyokbol ta rlja fe nn mag6t.
PAlydzati lehet6s6geink beszrikultek. (El6z6

ajAnd6k6Uutalv6nycikaU kaptun k.)

evekben a ,ys Men

Ktub

Ebben az 6vben nincs kardcsonyi adomAnyoz6nk, ez6rt p\lyazunk a kar6csonyi

csomagokra. Nagyon neh6z 6lethelyzetben

6lnek csalddok, -hiszen
csalddldtogat6son meggy6z6dunk r6la- az anya otthon van a gyermekkel, vagy
egyedUl neveli fogyat6kos gyermek6t az anya.
A fogyatekos gyermeket nevel6 csal6dok nehezen 6lnek mtig akkor is ha dolgozik a
szul6.

Kardcsony el6tt adventi k6zmfives foglalkoz6st tartunk a FENO-ban, a 11-es Husziir

[ton, ott kapndk meg az dlelmiszercsomagot a csalddok

Akik nem tudnak megjelenni, r6szukre eljuttatjuk onk6nteseinkkel, ldtogatdskor.

40

csal6dnak szeretn6nk k6rni 6lelmiszer csomagot, amit december 17-en

kardcsonyi irnneps6g keret6ben osztandnk
KdszonjUk

ki.

:

a pAlyAzali lehet5s6getl

Tisztelettel, vezet6s6gUnk
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