
Kedves Barátunk! Tárgy:

Beszámoló 2012

Mielőtt alapítványként teljesítenénk a 2012. évi egyszerűsített számviteli beszámolónk kötelező         

közzétételét, úgy gondoltuk, hogy összegezzük az elmúlt évet azoknak is, akik nem értenek            

könyvelőül.

(Így például magunknak ;-)

Kuratóriumi Beszámoló 2012

A táborban a 2012-es év fő feladata a lomtalanítás és a rendrakás volt, ami végigkísérte a               

táboros szezont március 15-től szeptember végéig. Öt hosszú hétvégén harminc önkéntes          

segítségével lomtalanítottuk a házat és az étkezőt a pincétől a padlásig. Rendbe raktuk a             

kertet, gazoltunk, füvet nyírtunk, gyomot irtottunk, a hat éve raklapokon tárolt cserepeket           

glédába raktuk a kerítés mellett. A hidrofort felújítottuk és fertőtlenítettük, a régi           

retro/pottyantós wc-k (bár rendkívül nosztalgikusak voltak) helyén ma már angol wc-k állnak. A            

mosdóban a lelopott zuhanyrózsákat és szerelvényeket pótoltuk, így a zuhanyzó ismét működik.

Két nagy lélegzetű programunk valósult meg: kétszer hét napig az Arany és a Rudas             

diákjai alkottak a táborban és a környékén. A közel 60 tanuló a két turnus alatt több,               

mint 300 alkotást hozott létre, ellátásukban 13 segítő önkéntesünk vállalt         

oroszlánrészt. Sikeres pályázatainknak köszönhetően 120.000 Ft közvetlen támogatást       

tudtunk nyújtani a résztvevőknek, köztük ketten (az Arany Iskolából) teljesen díjmentesen          

tudtak részt venni a táborozáson. Közvetett és minden táborozót érintő kedvezményeket és           

juttatásokat is sikerült biztosítani a gyerekeknek. Így egységesen is támogatott részvételi díjat           

tudtunk meghatározni, és tábori pólókat is sikerült készíttetnünk.

A tábor építését tizenöt, és bontását hét önkéntesünk segítségével tudtuk megoldani.

Ősszel a táborban készült munkákból két kiállítást rendeztünk Dunaújvárosban, ezek egymást          

kiegészítve, egy időben, de két helyszínen valósultak meg. A kiállításhoz online tárlat és            

internetes szavazás kapcsolódott, melyen összesen hat győztes 36.000,-Ft támogatást nyert a          

2013-as táborozásukhoz.
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Megküzdöttünk az adminisztrációval is:

A tábor engedélyeit megújítottuk. Felvettük a kapcsolatot a hetvehelyi jegyzővel, a          

szentkatalini polgármesterrel, az Ántsz-szel, a Katasztrófavédelemmel, az EMMI-vel. Ennek        

eredményeképp a tábor hivatalos besorolása kulcsosház és nomád tábor, és minisztérumi          

engedélyünk van önkéntesek foglalkoztatására.

Folyamatosan figyeltük a pályázatokat, öt beadott pályázatunkból kettőt nyertünk el 2012-es          

nyári táborainkra, ezekből egyet már kifizetett részünkre a pályázatkezelő.

A 2011-ben indult honlapunkat és Facebook-oldalunkat folyamatosan frissítjük, karban tartjuk.         

2012-ben hírlevelünk is elindult, és sikeresnek mondható 1%-os kampányunk, hiszen az előző           

évhez képest hatszoros összeg folyt be a felajánlásokból. Az összesen 161.000 Ft november            

során érkezett felajánlást a 2013-as évben használjuk fel az alkotótábori részvételek          

kedvezményessé tételére és a tavaszi táborépítésre.

Összességében elégedettek vagyunk: Képespusztán a táborhelyen, a programokban, az        

alapítvány külső jegyein és belső szerkezetén, a visszajelzéseken és a közvetlen csapaton is jól             

látszik a megújulás. Önkénteseink egy rendkívüli, klassz közösségként dolgoznak ebben az évben           

is a programokon és a tábor fenntartásán. Vannak közöttünk veterán táborozók,          

táboroztatók és ifjú titánok is, de ez korántsem egy zártkörű klub, sőt! Idén pedig             

folytatjuk: a karbantartási és adminisztrációs munkákon kívül jubileumi programokkal        

ünnepeljük a tábor fennállásának 20. évfordulóját.

Köszönjük a figyelmet!

Üdvözltettel:
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