ELSZÁMOLÁS A 2015. ÉVBEN
KAPOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRÓL
Beküldési határidő: 2016. január 31.

A támogatásban részesült szervezet/csoport neve: …Megújult Nemzedékért
Alapítvány
…………………………………………………………………………………………………...

A kapott támogatás összege: …70.000,-Ft
A felhasznált támogatás összege: ……70.000,-Ft
A számla
A számla
A számla
A számla
száma
kelte
megnevezése
összege
SZA00054/2015 2015.12.02. Bábajándék (1700 db CD) 272.000,-Ft

ÖSSZESEN:

1700 db CD

272.000,-Ft

(Kérjük, szíveskedjen mellékletként írásban (beszámoló) értékelni a
támogatási megállapodásban rögzített cél megvalósítását.)

Szakmai beszámoló a 2015. évi önkormányzati céltámogatás
rendeltetésszerű felhasználásához

Szervezetünk, a Megújult Nemzedékért Alapítvány (MNA) szerencsésnek
mondhatja magát, mivel nem volt akadálya ebben az időszakban sem annak,
hogy küldetési tudatunknak - és alapításunknak - megfelelően végezhessük
feladatainkat. Cél szerinti működésünkben kiemelt szerepe van a város és
régiójának lakossága szociális támogatásának, illetve a felnövekvő új nemzedék
erkölcsi és normális emberi érték-alapú nevelésének.
Ez utóbbi folyamatnak része évről-évre a Bábmissziós csapatunk által
megvalósuló Báb-projekt, amelyhez minden évben kapunk támogatást az
Önkormányzattól, melyet ezúton is nagyon köszönünk!
Jelen beszámoló mellékleteként megtalálható a bábcsoport vezetőjének két
nagyobb ünnepi időszak szolgálati körútjáról szóló „jelentése” franchiseparnerünk (Palánta Misszió) részére. Természetesen ezeken kívül részt vettünk
az ARBOFEST-en, a városi Születés Hete rendezvény-sorozaton, a
GyermekNap-on, Belvárosi Napok-on, az adventi szabadtéri rendezvényen is.
Ezeken a bábozós alkalmakon a gyerekek (és sokszor az éppen
gyermekeik nélkül ott álló, érdeklődő szülők is) nem csupán az előadást
élvezhetik végig, hanem utána kérdésekre felelve rögzülhetnek a kívánt hatások
és a báb-ajándék CD-ken otthon is meghallgathatják a meséket, valamint a
münkafüzet is segít a hallott tanulságok feldolgozásában, megjegyzésében.
Ezek az ajándékok- még ha kedvezményesen is kapjuk őket - ekkora dbszámban (ld. mellékelt szla.)megterhelőek pénzügyileg számunkra, ezért
jelentőségteljes az, hogy városunk vezetése az ilyen célokra elkülönített
összegből minket is támogat. Köszönjük , hogy ez a támogatás az évek során
nem csökkent, hanem nőtt! (Megj.: ez a szla. csak egy töredékéről szól az éves
mennyiségnek.)
A további együttműködés reményében tisztelettel és köszönettel:

----------------------------------Rottmayer Barnabás k. elnök
Gödöllő, ……2016. január 26.
Megjegyzés: a kifizetett számlák hitelesített másolatát + a szakmai beszámolót mellékelni kell!

