Csodák Csodája Alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2006-os évről
1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány pénzügyi vonzattal járó tevékenységet nem folytatott,
jövedelme, bevétele, kiadása nem volt.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgy évben a szervezet állami támogatást nem kapott, ilyen jellegű pályázatot
nem nyújtott be.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány vagyonnal nem rendelkezik, tartozása, követelése nincs.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Ilyen jellegű juttatást szervezetünk nem nyújtott, így e módon nem történtek
kifizetések.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
Szervezetünk a fentiekben jelölt helyekről semmilyen pénzügyi támogatásban
nem részesült.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
mértéke illetve összege
Alapítványunk semmilyen személyi jellegű ráfordítást nem eszközölt,
tisztségviselői juttatásban nem részesülnek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Komoly tartalommal kölcsönösen előnyös támogatási és együttműködési
megállapodást kötöttünk a Budapest Angyalföldi Szent László plébániával.
A gyakorlati teendőket dr Szolnoki Jánosné vállalta el, ide értve a korábban
elfogadott koncepció keretében az önkéntesek összefogását, megszervezését.
Kezdetnek e megállapodás keretét kihasználva egy kórus felállítását láttuk
elérhetőnek, hiszen az ének, zene tanulásánál nagyon sok hátránnyal induló is az
épekhez hasonló eredményeket érhet el.
Toborozni kezdtük hát azokat a fiatalokat, akik ezekre a programokra szívesen
jelentkeznének.
Baráti, ismerősi, és családi körből sikerült összeállítani egy gyermek és ifjúsági
kórust, mely nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkáját heti rendszerességgel,
hangszertanítással, kóruspróbákkal.
Tagjaik közé kezdetnek az egészségesek mellett enyhe mozgáskorlátozott szülőt, egy

további hasonló problémával küzdő fiatalt sikerült megnyerni. Vezetőként vállalta az
irányítást egy fiatalember, akinek mindkét szülője, nagyszülője teljesen süket.
Számára ez hihetetlen kihívás és nagy feladat.
A tanév zárása után nyárra egy tábort szerveztünk akadálymentesített környezetben
Tiszagyulaházára. (a táborban kerekesszékes résztvevő is volt)
Innen kisebb kirándulásokat valósítottunk meg kastélylátogatással –
bukszuslabirintus vetélkedővel, múzeumlátogatással, felfedeztük a környező
állatvilág életét (rengeteg gólya, ló...), valamint minden nap el tudtunk menni a
környéken található kicsi strandok egyikére. Polgárdiban befogadtak minket a
Polgármesteri Hivatalba - filmvetítést szerveztek a számunkra. Minden gyermek
felejthetetlen élménnyel gazdagodott, felismerték egymás értékeit, képességeit, és a
segítség nagyszerű ajándékait.
Gyógypedagógus bevonásával ajándék-készítést szerveztünk karácsonyra, ahol nem
csak az ajándékozás, hanem az alkotás örömét is nyújthattuk a gyermekeknek. Ezek
a programok az épeknek és a sérülteknek is hasznosak voltak, a művészetek és a
kultúra nemesítik a jellemet, táplálják a lelket. Ezekhez a területekhez is találtunk
tehetséges önkéntes szakmai segítőket, akik szabadidejüket szívesen áldozták ehhez a
nemes feladathoz.
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