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Együttműködési-támogatási megállapodás
Amely létrejött egyrészről a
Csodák Csodája Közhasznú Alapítvány /székhely: 1042 Budapest, Erzsébet u. 14.
Képviselő: Dr. Kocsis Andrea a kuratórium elnöke/
mint támogató nevében meghatalmazottként eljáró Dr Szolnoki János
másrészről a
Budapest-Angyalföld Szent László Plébánia /1139 Budapest, Béke tér 1/a,
képviselő Dr Hajnal Róbert plébános/
mint támogatott között
az alábbiak szerint:
A Csodák Csodája Alapítványt a Fővárosi Bíróság Pk 61098/2005/2 sz
határozatával 2005. december 07. napján jogerősen bejegyezte, és
tevékenységét közhasznúnak minősítette.
Az alapítvány célja: mozgásszervi, illetve szellemi fejlesztést igénylő gyermekek
életlehetőségeik hosszú távú szélesítése, az életben történő könnyebb
boldogulásuk, esélyegyenlőségük érdekében. Így például a tanulás, a
kulturálódás, a szórakozás, sportolás, kirándulás, táborozás, rekreáció
területén, akár egyéni, akár csoportos programok keretében. A fejlesztést
igénylő gyermekeket nevelő családok segítése a fejlesztést szolgáló
intézmények támogatása, a fejlesztést igénylő gyermekek és családjaik
érdekérvényesítésének, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kapcsolatok
létrehozása hazai és külföldi, hasonló célokért dolgozó szervezetekkel és közös
programok szervezése.
A Budapest-Angyalföld Szent László Plébánia kiemelkedő fontosságúnak
tartja az elesettek, rászorulók támogatását, olyan közösségi rendezvények,
programok, célok felkarolását, ahol sérült és egészséges emberek közös
együttlét során megismerik, megértik egymás helyzetét, nehézségeit, és
ebből kiindulva olyan hozzáállást sajátítanak el, melyet a társadalom
különböző szintjein (család, munkahely, egyéb alkalmi közösségek) példaértékkel képviselni tudnak. Ezáltal elősegítik a sérült emberek társadalmi
integrációját, elfogadottságát.
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A Csodák Csodája Közhasznú Alapítvány célja teljes összhangban áll az egyházi
intézmény céljaival, ezért az Alapítvány annak közösségeit mindebben segíteni,
támogatni szeretné. Az Alapítvány jelenleg pénzügyi illetve anyagi természetű
tevékenységet még nem folytat, ezért e megállapodás keretében mindenkori
lehetőségeihez képest felajánlja az Alapítvány önkéntes segítőinek
közreműködését az Egyházi intézmény/plébánia civil programjaiba azon a
területen, ahol ezt annak szabályai lehetővé teszik. (Pl. kirándulásokon
gyermekek kísérése, felügyelete, programszervezés, tanácsadás, táborozás
szervezése, rászorulók felkutatása, stb.)
Az Alapítvány önkéntesei e megállapodás alapján végzett tevékenységükért
semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt, illetve ilyent nem
fogadnak el.
A Budapest-Angyalföld Szent László Plébánia vállalja ugyanakkor, hogy szükség esetén és előzetes egyeztetés alapján - a Plébánia oktatási, illetve
közösségi célokat szolgáló helyiségeit ellenszolgáltatás nélkül az Alapítvány
rendezvényeinek, programjainak, továbbképzéseinek vagy a Kuratórium
tanácskozásainak, üléseinek céljára rendelkezésre bocsátja.
A támogatott a Csodák Csodája Alapítvány által e megállapodás keretén belül
átadott értékeket, javakat elfogadja, azok kizárólagos használatára jogosult,
melynek
során
maradéktalanul betartva az Egyházi Intézmény
vagyonkezelésére vonatkozó előírásait a Csodák Csodája Alapítványnak a fenti
támogatási szerződésben leírt céljait képviseli.
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