SZOMBATHELY MEGYEI JOGT

orrarAsr ns szocrAt,rs Br

GA
loci
,,: -

,Eatbeln
t!' T Mcsvci

g7oo Szcrurbatt:ely,

.3:

':t'"",
Polsarmesieil

-

?017

vAnos rozcyilrnssNpx

11

V6ros

lvatala

-06- 0 I

frkeztet6 sors26m:

gLL?rSg
;lit,$zirn:

67vs
A k6relem cfmzettie:

OktatSs i 6s Szocid is
I

-

z

E*D"ffit-

l. A Hmogat6st k6r6 szervezet adatai
Szeruezet

neve:

MozduliAlapitv6nv

Bfr6s{gi/tdzskdnyvi nyilv{ntartAsba
v6tel6nek szfma:
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Bank meonevez6se:
Banksz{mla sz6m:
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beoszt{sa:
lr{nvft6szdm:

Vdros:
Utca:
H{zszfm:

rl

72100251-1 1 061 906
Pd loskei-S zov 6k Gertr0d
9700
Szombathelv
Bercs6nvi Mikl6s utca

I

Hivatalosk6ovisel6telebnszdma: 7019427958
Hivatialosk6pvisel6e-mailc[me: poloskeigertrud@qmail.com
rbze rvezetek eset6 n
szakoszt{lvainak sz6ma:
A szervezet tagjainaUku rat6riu m
taoiainak sz{ma:
A szervezet k6zSrdek0 dnk6nteseinek 0
sz{ma:
S po

1t5
Telefotr: +3fi 9-{/520" I00
Fax:+35 S4/328-148
Weh; wr,vw.szombath+ly"hu

K5relem
A Rendean6nv (egy6b)

neve:

tds
Kreativ kezek - selvemfest6s

2017.09.01.

Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6ny,/ gsvfb L_.- , _ __,__

2018.05.31

,

140000
lg6nvelt dsszeg:
1 60000
Osszk6lts6g:
K6re lem c6lia. szakmai trartalm{nak isme rtet6se :

A csoport a201612017-es tan6vben kezdte meg mfikdd6set azzal a c6llal, hogy a
hagyom6ny6pol6s mellett a tehets6gek felkutatdsa 6s ezzel egy id6ben az SNI tanulok
fejleszt6se is megvalosuljon. Ennek tUkr6ben feladataink kozott szerepelt kUl6nbdzo
k6zmfi ves tech nikdk bemutat6sa, megta n u l5sa, alka lm azAsa, tovdbbad6sa. A
legnagyobb sikert a gyongyftiz6s technik6ja aratta a legnagyobb sikert a csoport tagjai
koz6tt, ez6rt a tan6v trilnyom6 r6sz6ben kUl6nboz6 gydngyftiz6 technik6kat
ismertettem meg a tanul6kkal. Az elk6szUlt munk6kat a ,,Testv6rmfzsdk" mtjv6szeti
t6rlat6n mutattuk be. A kiallit6s anyag6t min6sit6 zsiri a csoport munk6j6t ,,kiemelked6
a lkot6m rjv6szeti tev6ke nys6g66rt" kU lo n j uta lomba n r6szes ltett e. Az 2017 1201 8-as
tan6vben c6lom a selyemfest6s megismertet6se, valamint a kUl6nbdz6 fest6si
technik6k bemutat6sa, alkalmazAslnak elsaj6tit6sa. Elv6rt eredm6nyek: Az elk6szUlt
munk6k a csoport tagjait siker6lm6nyhez segitik A munka sor6n tanul6ink eszt6tikai
6rz6kiik fejl6dik lskol6nk kdtelez6 dllami feladatkent ell6tand6 tev6kenys6gek k6zott
szerepeltette a saj6tos nevel6si igenyri tanul6k integrdlt nevel6s6t, oktat6s6t. A

foglalkoz6sok sor6n az alAbbi terUleteken lehetSs nyilik a sajdtos nevel6si igenyfi
tan ul6k fejleszt6s6re a : motiv6l6s, figyelemszab6ly ozAs megteremt6se, em16kezet,
finommotorika, vizu6lis 6szlel6s 6s differencidl6s, kombindci6s k6szs6g fejleszt6se
Egy6ni b6n6smod megvalosft6sa Adventi v6sSrra aj6nd6kok k6szit6se Az elk6szUlt
munk6k bemutat6sa a ,,Testv6rm0zs5k" mfiv6szeti t6rlaton
R6szletes kdlb6gvet6s- m0kdd6si Hmog_at6s e^sqt6!l a_ szervezet 6ves,
rendea/6 nytAmo g at{s eset6 n a rendea/6ny dsszkd lb6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

Az2017l2}18-as tan6vben c6lom a selyemfest6s megismedet6se, valamint a
ktr 16n b6z6 fest6si tech n ik6k bemutatdsa, alkalmaz6s6 nak elsaj5tit6sa. A szUks6ges
eszkozok, anyagok, festekek beszerz6s6be szakembert is bevonunk. A technika
ztJ

megismeftet6s6t gyakorlott selyemfest6 v6gzi, munkaj66rt dljaz6st nem k6r. Az
alapanyagok (selyem) 6s a speci6lis fest6kek beszerz6se mellett a fest6shez
kUlcinboz6 eszkozok, t6lak, stb is sztiks6gesek. A r6sztvev6 tanul6k sz6m6t6l nagyban
fUgg a beszerz6s 6sszege, igy azel6zo 6vek r6sztvev6i 6s a biztosan 5rdekl5d6
tanul6k l6tszdm6val sz6moltunk.A v6rhat6 k6ltsegek a selyemfest6 szakemberrel
t6rt6nt konzultdci6 alapjdn 160.000 Ft, melyb6l 20.000 Ft 6ner6vel rendelkeziink. A
t6mogat6st MozduljAlapitv6nyunkon keresztUl szeretn6nk megkapni, melynek alapvet6
c6ljai kozott kiemelt helyen szerepel a tehetseges tanul6k jutalmaz6sa. Az alapitv6ny
neve: MOZDULJ Alapitvdny Sz6khelye: 9700 Szombathely, Bercs6nyi Mikl6s u. 1.
Ad6szdma : 18887213-1-1 8 Sz6mlasz6ma: 72100251-1 1061 906
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A. Kiad6sok

1)

Kiadds megnevez6se

Osszege(Ft)

Ebb6l: igenyelt
t6mooatds (Ft)
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Szem6 lyi kifi zet6sek i{ru l6kokkal 0o gctmen k6 nt b lso ro lva}

2) Dologi kiaddsok 0ogcfmenk6nt btsorotua)
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60000
1 60000

40000
140000

1

1

3) Beruhtu{s, ftfi1jft6s

4) KADASOK MTNDoSSZESEN t1+2+gt
INDOSSZESEN

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez6se
Rendelkezesre dllo sai6t forr6s
)fly{zati bev6telek - nem
lnkormdnvzati
)zoonzorilre kld m bev6te le k
lsy6b bev6telek
:qy6b iq6nvelt t6moqatSs
g6nyelt onkormSnyzati tdmogatds
imegegyezik az A. tdbla
VIINDOSSZESEN sor c) oszlop
ldat6val)
3ev6te lek 6sszesen(megegyezik az
\.tdbla minddsszesen sor c) oszlop
ldatdval)
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lll. Tdmogat6shoz szUks6ges dokumentumok
letdlthet6ek a f6mentlb6l

nvilatkozat*

csatoltfdilkent:

Besz{mol6 a polg6r6rs6g
munk6j6r6l (B0nmegel6z6si 6s
Kdzrendv6delmi B izotb6ghoz
beny(jtoft k6relem eset6n)

f6l6ves

csatolt fdjlkent:

Eov6b dokumentumok

csatolt f6ilk6nt:

Ossze6rhetetlens6oi
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dsszeg a szombathelyi
6sra. d./ bUntet6jogi
k6relem/ pfltyflzat
efyflz6 sz6khelye 6s a
szerinti 6nkorm6nyzat
om, kdztartoz6som nem 6ll
ban kijelentem, hogy a
6ban nem folyik a
i vagy Glsz6mol{si elj{r{s,
molAsi vagy blsz6mol{si
leml p6$ 6zat elb tr{l6siig,
g, annak t6ny6t azonnal
beielentem.
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