KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVRŐL

Alapítványunk alapvető célja a Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola
tanulóinak támogatása.
Különösen fontosnak tartjuk a nemzetiségi hagyományápolással, a német nemzetiségi kultúra
fenntartásával és ápolásával kapcsolatos programok szervezését, így már évek óta támogatjuk a
településünkön megrendezésre kerülő Kistérségi Német Szavalóversenyt, melyre a környék iskoláiból
közel 60 diákot fogadunk. 2016 áprilisában a könyvjutalmak egy részét (20.020 Ft) és a résztvevők
vendégül látásához szükséges alapanyagokat (26.785 Ft) is alapítványunk finanszírozta.

Támogatjuk a készség- és képességfejlesztő programok szervezését is. Kézműves foglalkozást
tartottunk a Kistérségi Német Szavalóversenyen és a Falualapítók Ünnepén (alapanyagok 9730 Ft) is.

Az egészséges életmód elengedhetetlen feltétele a sportolás, így alapítványunk örömmel támogat ez
irányú tevékenységeket, eszközbeszerzéseket is. 2016-ban az udvaron egy gumiburkolatú pályához
járultunk hozzá 500.000 Ft-tal.

Madarak és fák napja alkalmából minden évben kimegyünk a gyerekekkel a közeli Parkerdőbe. Út
közben a tanulók játékos vetélkedőkön vesznek részt, melynek témája a környezetvédelem,
természetvédelem. A résztvevőket természetesen jutalmazzuk is alapítványunknak köszönhetően
(16.065 Ft).

Támogatjuk tehetséges tanulóink versenyeken való részvételét is. Egyik tanulónkat hozzásegítettük
ahhoz, hogy eljusson az X-Faktor tehetségkutató válogatásaira (15.000 Ft).

Céljaink között szerepel a gyermekek kényelmét szolgáló eszközök vásárlása is, így 4 padot
vásároltunk az iskolaudvarra (190.500 Ft). Ballagási dekorációkkal is segítettük a ballagtató osztály
munkáját, kelyheket (5960 Ft) és selyemanyagot (12.650 Ft) vettünk a díszítéshez.

Fontos célkitűzésünk, hogy az év ünnepeiről méltóképpen emlékezzünk meg.
Adventi jótékonysági vásárt szerveztünk, melyre az osztályfőnökök a gyermekekkel sütit sütöttek, az
alapanyagokat beszereztük nekik (20.970 Ft). A bevételt (86.550 Ft) szétosztottuk az osztályok között
(osztályonként 11.000 Ft).

Diákjaink minden évben színvonalas karácsonyi műsort adnak elő a falu lakóinak. A műsor már évek
óta a végzős tanulók keringőjével zárul. Sajnos egyre nagyobb teher a szülők számára ezeknek a
ruháknak a bérlése, ezért alapítványunk 50.000 Ft-tal támogatta a ruhakölcsönzést.

Egyre népszerűbb iskolánkban is a helloween buli. Az osztályok közötti versengést és tökfaragást
alapítványunk díjazta (8644 Ft).

Fontos célkitűzésünk kulturális programok támogatása is. Advent első vasárnapján a falu aprajának
szerveztünk színházi előadást Télországi kaland címmel (93.000 Ft).

Mivel sok család nem engedheti meg magának, hogy gyermekét Planetáriumba vigye, decemberben
Utazó Planetárium érkezett hozzánk, így minden tanuló korosztályának me gfelelő előadást
tekinthetett meg. A programot is A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány szervezte és
finanszírozta (119.700 Ft).

Fontosnak tartjuk kirándulások szervezését is. A kitűnő és jeles tanulók a tanév végén (júniusban)
egy bikali kiránduláson élvezhették munkájuk gyümölcsét (Buszköltség: 156.083 Ft, program egy
része: 39.600 Ft).

Karácsonyra minden tanulót és kollégát meglepett alapítványunk egy tollal (38.450 Ft).

Mivel Alapítványunk közhasznú szervezet, ezért a következő közhasznú tevékenységek ellátása is
céljaink közé tartozik:









nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító - ,egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.

Alapítványunk a 2016. évben is céljainak megfelelően működött, rengeteg élményhez juttatta
célcsoportját a császártöltési diákokat, támogatta a tehetségeseket, rászorulókat. Bízunk abban, hogy
a továbbiakban is ennyi érdekes, sokszínű és tartalmas programot, rendezvényt tudunk támogatni.

Császártöltés, 2017. május 8.
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Dóráné Heibl Anikó
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

