(

tl

tCrOc[re,ay.

d""bH

^^*t"ti-T,eLF

A.

Egyedi k6relem

l. A tdmogat6st k6r5 szervezet adatai
Szervezet neve:

9jr€i#Jl.J2hTl,

Joskar-Ola Lak6telep6rt Alapftv6nv

nyirv{ntartasba Pk 60 1 1 1/1 ee8/33

Ad6sz6m:
Banksz{mla sz6m:

18888434-2-18
14100172-61320849-01000004
Cset6nyi lzabella

*-t

Hivatalos k6pvisel6 telefu nsz{ma:

06/30 411-3479

e-mailcfme:
rbzervezetek eset6 n
szakosztdVainak sz6ma:
S po

Telefon : 06 91/520 - 1(X) -Fax: 06 94/S2O - 2SO
vl,$,w.e'savada.hL/OTR

ll. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap

c6lja:

K6relem
A Rendean6nv (egy6b)
Rendean6ny
) esetSn a

Egv6b t6mosat6s
Csal6dok boldog kardcsonva
2015.12.18.

Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6ny / egy6b

2015.12.18.

neve:

(

lg6nyelt 6sszes:
1 00000
Osszk6lb6s:
400000
K6 re lem c6Ua, szakmai tartalm6nak ismertet6se

:

A lak6telepUnkdn 616 valamennyi r6szorult tObb gyermekes csal6s, egyedUl 616
nyugd'tjas 6s alacsony nyugdljjal rendelkez6 csal6d 6rezhesse a kozoss6g tor6d6s6t a
kdzelgo Unnep alkalm5bol is. Az idei 6vben is megrendezzik a "Joskar-Ola Kar6csony"
Unneps6gi.inket 18. alkalommal.Sz6zon feltil van azon szem6lyek sz6ma felm6r6sUnk
szerint akik l6tminimum alatt 6lnek. Kdz(lUk a legr6szorultabbaknak szeretn6nk tart6s
6lelmiszercsomagot Stnyfjtani. Ahhoz, hogy ez ne csak egy szUrke adom6ny 6tadds
legyen, minden 6ven egy benscSs6ges m[isorral kedveskedUnk az itt 6l6knek, ahol
r6szorult 6s nem r6szorult egyUtt Unnepel, tunillik a mfisoron a lak6telep 6rdeklod6
lak6i, gyermekei is r6sztvesznek. Mrlisort a Napsug6r Ovoda gyermekei 6s a Bercs6nyi
lskola tanuloi szolgdltatj6k. A jelenlevci gyermekek r6sz6re b6bel6ad6st szervezUnk.
V6gul kozds 6nekl6s, zenehallgat6s a Baptista GyUlekeztzen6szeivel, gyertyaf6nnyel,
csilfagsz6rozAssal.Ez id6 alatt id6n is szeretn6nk megvend6gelni a r5sztvev6ket
sUtem6nnyel, pog6cs6val, szaloncukorral, forr6 te6val, kaka6val. A vend6gUl l6t6shoz a
lak6telepen levci Dalma Cukr6szda is hozz6j6rul felajdnlds6val.
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kddesi6mogat6s eset6n a szeruezet 6ves,
rende_ar6nytAmogat{s eset6n a rendean6ny 6sszk6lb6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

Az igenyelt t6mogat6si Osszeggel, adom6nygyrijt6ssel, kapott csomagokkal 80
csal6dnak segltUnk a kar6csony szebb6, boldogabb6 t6tel6ben. Az iinneps6ggel
meghitt csalddias elm6nyt nyfjtunk, melynek kozoss6g kov6csol6 ereje van. Senki nem
6rzi mag6t e sz6p Unnepen egyedUl. Az 6lm6nyt megh6l6ljAkazzal, hogy ha szUks6g
van szivesen tev6kenykednek a lakotelep szebb6, 6lhetcibb6 teteleben.
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3) Beruhtu{s, ftl6jft6s
4) KADASOK MINDOSSZESEN /1+2+3/

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez6se
Rendelkez6sre dl16 sai6t forr6s
)AlyAzati bev6telek - nem
)nkormSnvzati
Szponzorilrekl6m bev6telek
:gv6b bev6telek
g6nyelt 6nkormdnyzati tdmogat6s
,megegyezik az A. t6bla
VIINDOSSZESEN sor c) oszlop
rdat6val)
3ev6telek osszesen(megegyezik az
\.t6bla minddsszesen sor c) oszlop
ldat6val)
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