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ll. Tdmogat6ssal kapcsolatos adatlap
K6relem c6lia:
A Rendezv6ny (egy6b) nevel
Rendezv6ny (egy6b) eset6n
rendezv6ny (egy6b)

a

Eqveb t6moqat6s
H6trdnyos helyzetri nagycsal6dos
t6moqat6s
2015.11.13.

Rendezv6ny (egy6b) eset6n a
2015.12.20
rendean6ny / egy6b
megval6sul6sAnak utols6 napia:
lg6nyelt Osszeg:
250000
Osszk0lts6g:
250000
K6relem c6lja. szakmai tartalmAn ak ismertet6se:
EgyesUletUnk a kar6csonyi Unnepek elok6szUleteihez szeretne seglts6get ny0jtani

legrdszorultabb tagjai r6sz6re, ez6ft november v6g6re, december elej6re diszn6v6g6st
szervezn6nk. A programra azokat a tagcsalddokat tervezzUk bevonni ill. tdmogatni,
akik a legnehezebb helyzetben vannak. Az egyesUletben egy 10 gyermekes csaldd, k6t
nyolcgyerekes, h6rom h6tgyerekes, hat hatgyerekes, 9 olyan csal6d, ahol a
egyedUl nevel4-5 gyermeket, valamint olyan csalddjaink, ahol a szU16

szU16

rokkantnyugdijask6nt vagy munkan6lk0likent neveli gyermekeit, illetve s6rUlt gyermeket
is nevel. Ezeknek a csal6doknak komoly gondot okoz az Unnep finanszlroz6sa.
Terveink szerint 3 db kdzel 150 kg-os diszn6t venn6nk, melyeket egy szakk6pzett
boll6r tagunk kozremtik6d6s6vel, az 6 telephely6n dolgozn6nk fel. 25-30 tagcsalddot
vonndnk be a programba, melynek sordn egyutt dolgozndnk'fel az 6llatokat, 6s
k6zottuk, 6s a r6szorultak kozott osztan6nk el a hrjst 6s az egyeb hrisipari
k6szltm6nyeket (pl. hurka, szalonna stb.). EgyesUletUnk az ajAndlkoz6shoz m6g
adom6nygytljt6st is szervez. Ezzel nagyban segithetn6nkaz Unnep anyagi terheit
csdkkenteni, mdsr6szt a nagyobb gyermekeket is bevonhatndnk a konnyebb munk6k
elv6gz6s6be, ezzel szlnesitve az unnepvdrdst. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekeknek megtanitsuk a csal6dban, kozdss6gben milyen fontos 6s milyen
oromteli a kozosen v6gzett munka. Mivel p6nzUgyi helyzete szrjkos az egyesUletnek,
ez6rt szeretn6nk erre a kardcsonyi segit6 programra kerni 250000 Ft-ot.
R6szletes k6lts6gvet6s- mUk6d6sit6mogat6s eset6n a szervezet 6ves,
rendezv6nyt{mogat6s eset6n a rendezv6ny 6sszk0lts6gvet6se- sz6veges
indokl6sa:
3db diszno 250 000.-FT
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A. Kiad6sok
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Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)

a

b

)Szem6lyi

kifi

Ebb6l: ig6nyelt
t6moqat6s (Ft)
c

zet6sek j{ru l6kokkal 0ogclmen k6nt felsorolva)

a Pqbgt kiadasok

fioscfme

)iszno v6s5rl6s
)ologi kiadiisok
)sszesen

250000
250000

250000
250000

250000

250000

3) Beruhdz6s, fel(ift6s

4) KhDASOK MINDOSSZESEN I1+2+gI
ADASOK
INDOSSZESEN

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez6se
Rendelkez6sre 5llo sai6t forrds
)Aly6zati bev6telek - nem
)nkormdnvzati
3zoonzorilrekl6m bev6te lek
iqveb bev6telek
rm6nyzati tdmogatds
az A. tAbla
SEN sor c) oszlop
3ev6telek osszesen (megegyezik az
\.tdbla minddsszesen sor c) oszlop
rdat6val)

3t4

Osszege (Ft)
0

0
n
0

250000

250000

lll. Tdmogat6shoz szUks6ges dokumentumok
let0lthet6ek a f6nemn0b6l

Osszef6rhetetlens6ginyilatkozat* csatoltf6ilk6nt:
lgen

szervezetr6lvan sz6, a
k6ref mez6 I p6ly 626 szery
kdtelezefts6get v6llal ana, hogy az
elnyert Osszeg a szombathelyi

t6ban

ly6zat
em
AmolAsi vagy felszdmoldsi
tovdbbd amennyiben cs6d-,
6mol6si vagy felsz6molAsi
folyik a szervezet ellen, a
y6zat elblrdldsdig, illetve a
szez6d6s lejArt6ig, annak

f6l6ves csatolt f6jlk6nt:
si 6s

hoz
csatolt fdjlkent:
Egy6b dokumentumok
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csatolt f6ilk6nt:

