A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai
Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról
számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően, az éves
munkaterv és gazdasági terv szerint működött. A 2009. év összegzésekor meg kell
állapítanunk, hogy az alapítvány életében az egyik leginkább forráshiányos év volt. A
működési támogatáshoz az NCA pályázatunk a minimumot kapta, ugyanakkor – föltehetően a
gazdasági nehézségek miatt – a kapott SZJA 1% az eddigi legkisebb összeg volt. Sok remélt
hazai és nemzetközi pályázatunk vagy nem nyert, vagy még nem bírálták el a 2009. évben. Az
alapítványhoz benyújtott kérelmek közül Dr. Halmi Iván könyvkiadással kapcsolatos, és
Kövesdi Jánosné szociális támogatási jellegű kérelmét támogattuk, mindösszesen 35 ezer
forinttal.
Mindenek ellenére az alábbi eseményekről, rendezvényekről számolunk be:
• Az évi két kuratóriumi ülést megtartottunk (március és december)
• 2009. január 20-án pályázatot adtunk be az Erőforrás Alapítvány – United Way
Magyarország – EMFESZ kiírására, melynek elbírálását szeptemberre ígérték, de csak
2010. évben kaptuk meg az elutasítást. A fogyatékkal élők támogatására kiírt
kategóriát választottuk, az évek óta régiónkban végzett, autizmussal élő gyermekek
életkörülményeinek javítását célzó munkánkkal.

Szülői értekezlet Nyíregyházán, autizmussal élő gyermekek szüleinek
•

Az ESZA Kht NCA Regionális konferenciát tartott Nyíregyházán, a Megyeháza
dísztermében, 2009. február 12-én, 9 órától, melyen részt vettünk.

NCA tájékoztató konferencia
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•
•
•

A Keresztényekért Alapítvány a CEF tagja. 2009. február 26-án, 17 órától Hegedűs
Zsuzsa „Merre tovább Magyarország” lakossági fórumán képviseltettük magunkat,
Nyíregyháza, Luther u.7. sz. alatt.
2009. március 12-én Molnár Ferenc Brüsszelben ICT az energia hatékonyság
érdekében konferencián vett részt.
A nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében „Életminőség és
Esélyegyenlőség…” konferencián vett részt dr. Endreffy I. (Nyíregyháza, DOTE
Egészségügyi Főiskola), 2009. március 16-án, 11 órától.

Előadás közben
•
•
•
•
•

Vision Award 2009 díjra pályáztunk (Portugália) sérült fiatalokat támogató
programunkkal, de nem nyertünk. A tájékoztató kitért a pályázatok igen nagy számára.
Az Autism Society of America (ASA) által meghirdetett díjra is beadtuk
pályázatunkat, eddig még válasz nem érkezett. A munkánk úttörő jellegű az ellenőrző
vizsgálatok oldaláról.
Molnár Ferenc alapító vett részt 2009. április 2-án Budapesten, az Országház
delegációs termében tartott rendezvényen „20 éve partnerségben, az egyesülési jog
egykor és ma”.
World of Children 2009 Award egészségügyi kategóriára pályázatot adtunk be, sérült
(autista) gyermekekkel végzett egyéni vizsgálatainkat illetően. A beérkezést
visszaigazolták, elbírálás eddig nem volt.
Az MTA nagytermében 2009. május 14-én, 10 órai kezdettel (1051 Budapest,
Roosevelt tér 9.), „Kiutak a gazdasági válságból” konferencián, és az azt követő vitán
vett részt dr. Endreffy I.

A konferencia résztvevői
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•
•
•
•

A Külügyminisztérium szervezte az „5let” rendezvényt: Kreativitás és innováció, az
Országház felsőházi üléstermében. Molnár Ferenc vett részt, 2009. május 8-án, 10
órától.
2009. június 18-én dr. Endreffy I. vett részt (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) az
Innovációs Társaság konferenciáján (hozzászólási lehetőség is volt: mi az oka az
innovatív gondolkodás visszaszorulásának?)
Az alapítvány munkatervének megfelelően, az ÉFOÉSZ helyi szervezeténél, 2009.
június 3-án szülői értekezletet tartottunk.
2009. június 11-én, 15 órától részt vettünk a nyíregyházi Civilház szervezésében, Civil
Fórumon. Itt történt meg, a városi érdeklődésre számot tartó „Agora” pályázat
ismertetése, melynek megvalósulása a jövő évre várható. Tájékoztatót Tóth Miklós
tartott.

Tóth Miklós tájékoztatója
•

2009. június 23-26. között Greenweek rendezvényen vett részt alapítványunk 2 tagja,
Brüsszelben. A párhuzamos szekciók aktuális EU-s problémákkal foglalkoztak.

Molnár Ferenc a konferencián
•

A CEE Trust Civil Society Forum 2009. szeptember 16-17-én online konferenciát
tartott, melyre Dr. Endreffy I. bekapcsolódott.
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A nyitóelőadás
•

A Keresztényekért Alapítvány csatlakozott a civil kamarai mozgalomhoz, melynek
során a kuratórium két tagja 2009. szeptember 29-én, Budapesten, az Európa
Rendezvényhajón tájékoztató és értékelő rendezvényen vett részt.

Európa Rendezvényhajó
•

2009. október 5-7 között, Brüsszelben OpenDays régiós rendezvény volt, amelyen Dr.
Endreffy I. és Molnár F. már évek óta részt vesz.
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•
•

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2009. évben a pályázati elbíráló rendszerébe –
civil képviselőként – meghívta Dr. Endreffy Ildikót (egészségügyi témák).
Az NFÜ Budapesten, a Deák téren Európa Cirkusz rendezvényt tartott, 2009. október
12-én. A fő téma a munkahelyi képzés, felnőttképzés volt.

Európa Cirkusz sátor a Deák téren
•

A Lelki Egészség Világnapján, a nyíregyházi Megyeháza dísztermében konferencia
volt (2009. október 14.), a megnyitót Dr. Endreffy Ildikó tartotta.

A résztvevők egy csoportja
•

2009. október 22-én, már a szokásunknak megfelelően is, a forradalom és
szabadságharc megemlékezését a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskolában
tartottuk.

56’-os ünnepség
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•

2009. október 23-án Máramarosszigetre utaztunk el (2 fő), hogy részt vegyünk a
Hollósy Simon Művelődési Egylet által szervezett, 9. Szórvány Magyarság
Kórustalálkozóján. Alapítványunknak együttműködési megállapodása van a határon
túli magyar szervezettel. A kórustalálkozó október 24-én volt, a református
templomban. Megható volt tapasztalni, hogy mennyire áthatotta az 56’-os forradalom
és szabadságharcra való visszaemlékezés az egész rendezvényt.

A kórustalálkozó egyik résztvevője
•
•

•

•

Alapítványunk NCA-EA-09-P-0330. számú, működési célú pályázata eredményes lett.
(100 e Ft)
Az Autisták Országos Szövetsége szervezésében tartott rendezvényen (Budapest, H.
Benczúr, 2009. november 14.), 2 fő vett részt, mivel az alapítvány egyik fő,
egészségügyi jellegű tevékenységét az autistákkal és családjukkal való foglalkozás
jelenti.
A nyíregyházi Önkormányzat Szociális Irodája ebben az évben is meghirdette a civil
szervezetek számára, hogy szociálisan rászorult, nyíregyházi családok nevét és címét
benyújtva, számukra karácsonyi vásárlási utalvány támogatást szerezhetünk. Ezt
alapítványunk megtette, és nagy örömet okozott 8 családnak.
A beteg gyermekek karácsonyát ebben az évben nem tudtuk megtartani, mivel a
kórházban influenza járvány miatt látogatási tilalom volt. Az általunk rendszeresen
támogatott Evangélikus Általános Iskola karácsonyi rendezvényén vettünk részt.

A gyermekek műsora
Nyíregyháza, 2010. január 19.
Dr. Endreffy Ildikó
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