A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai
1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és
Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött el Dr
Endreffy Ildikó
2. 2010. január 22-én, Budapesten, EU2011 Civil Munkabizottság, a
Külügyminisztérium stb. szervezésében, a Magyar Parlament Felsőházi termében
országos civil konferencián vettünk részt. „Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU
elnökségre” címmel. A zsúfolásig megtelt előadóterem azt jelezte, hogy a civil szféra
nem közömbös az egész országot érintő kérdések iránt.

Magyar Parlament, Budapest
3. 2010. január 26-án, a Nyírségi Civilházban Civil Fórumon vettünk részt. Csabai
Lászlóné polgármester asszony előadást tartott Nyíregyháza város 2010. évi
költségvetés tervezetéről, majd meghallgattuk az NCA működési pályázat
tájékoztatóját.
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4. 2010. február 3-án, „A 2010. évi NCA és Észak-alföldi RIT pályázati lehetőségei
címmel hallgattunk meg előadásokat a Megyeházán.

Váradi Zsuzsa megnyitó szavai
5. 2010. február 23-én, a megyei könyvtár konferenciatermében „Hatékony
érdekképviselet kialakítása az Észak-alföldi régió területfejlesztésben érintett civil
szervezetei körében” rendezvényen vettünk részt, mivel a Keresztényekért Alapítvány
már korábban jelezte érdeklődését a területfejlesztési témák iránt, civil szervezetek
körében.

Giczey Péter, CEF delegált
6. 2010. március 11-én, a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola és Óvoda március
15-i ünnepségén vettünk részt, az iskola dísztermében. Fontosnak tartjuk, hogy
ezekben a kérdésekben a diákok helyes nevelést kapjanak, és ne a globalizáció legyen
úrrá a gyermekek gondolkodásmódjában.

2

Megható volt az óvodások szereplése

Az általános iskolások műsora
7. A Nyugdíjasok Közössége Karitatív Egyesület 20-éves, jubileumi ünnepségét tartotta
2010. március 17-én, a nyíregyházi Geduly házban. Mivel alapítványunknak több éves
együttműködése volt az egyesülettel, és éveken keresztül mentálhigiénés előadásokat
tartottunk náluk, részt vettünk a rendezvényükön.
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A nyugdíjasok egy csoportja
8. 2010. április 27-én, kuratóriumi ülést tartottunk, a szokott helyen (Speciális
Szakiskola). Napirendi pontok voltak: beszámoló a 2009. év eseményeiről (Dr.
Endreffy Ildikó), gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása, a 2010.
évi munkaterv és költségvetési terv elfogadása, kérelmek elbírálása, egyebek.
9. 2010. június 8-án, Dr. Endreffy Ildikó, On-line tanfolyamon vett részt, melynek végén
vizsgáztatás volt:”Project Management Course and Certificate”
10. 2010. június 29-30-án, Molnár Ferenc, Brüsszelben „EU Open Health Forum”
rendezvényen vett részt, önköltségesen.
11. 2010. június 21-22-én, Nyíregyházán, Dr. Endreffy Ildikó, az NFÜ támogatásával
tartott „Génmódosítás-biomassza” aktivista képzésen vett részt.
12. 2010. június 28-án, Tarnai Balázs, az USA-ban viselkedéstant tanító fiatal előadó
Nyíregyházán, a Speciális Szakiskola tantermében tartott előadást viselkedészavarokról. Mivel alapítványunk évek óta foglalkozik ilyen kérdésekkel, és támogatja
az ilyen irányú civil együttműködést, részt vettünk a rendezvényen.

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatják Tarnai Balázst
13. Dr. Endreffy Ildikó tartott mentálhigiénés előadást 2010. június 29-én, a Luther Rózsa
Nyugdíjas Egyesület tagjainak. Az előadás témája: környezeti hatások, és
egészségünk.
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A Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai
14. 2010. augusztusában az ESZA Kht értesített bennünket, hogy NCA-EA-10-P-0011.
számú, működési célú pályázatunkat elfogadta. A szerződést is megkaptuk aláírásra.
15. 2010. augusztusában az APEH értesítette alapítványunkat, hogy a 2009. évi SZJA 1%os felajánlásokból 56928 Ft-ot ajánlottak fel szervezetünknek.
16. 2010. szeptemberében, Szászfalvi László, államtitkár írásban köszönte meg véleménynyilvánításunkat 2010. július 23-i felhívásuknak megfelelően.
17. 2010. október 5-én, 10 éves az Oltalom Hajléktalan Ellátó Szolgálat rendezvénysorozaton vettünk részt.
18. 2010. október 10-én volt a Lelki Egészség Világnapja. A Megyeházán tartottuk a
rendezvényt.

A résztvevők egy csoportja
19. 2010. október 21-én Molnár Ferenc Budapesten vett részt „A magyar soros EU
elnökség prioritásai” rendezvényen, a Külügyminisztérium szervezésében.
20. 2010. október 21-én Dr. Endreffy Ildikó Október 23-i rendezvényen vett részt az
Evangélikus Általános Iskolában.
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A műsort adó diákok
21. 2010. október 28-án kuratóriumi ülést tartottunk. Napirendi pontok: beszámoló az
alapítvány eddigi tevékenységéről, megbeszélés az alapítóval az alapítvány jövőjéről,
egyebek. Az alapítványnak még egy türelmi évet kér az alapító.
22. 2010. november 12-én, tudomány napi rendezvényen vettünk részt a Megyeházán.

A résztvevők egy csoportja
23. 2010. november 26-án Budapesten, a Tudományos Akadémia székházában (Budapest
V. Roosevelt tér 9.), „Klímatörvény a fenntartható társadalomért” rendezvényen 2 fő
vett részt (Dr. Endreffy, Molnár F.)

Magyar Tudományos Akadémia 2. emeleti konferenciaterem

6

24. 2010. november 23-án, Dr. Endreffy Ildikó mentálhigiénés előadást tartott a
nyíregyházi Evangélikus Óvoda szülői közösségének az egészséges életmódra
nevelésről, melyen a gyermekek is részt vettek.

A gyermekek egy csoportja
25. 2010. december 10-én, a Megyeházán az Autista Szülők Országos Egyesülete
részvételével tájékoztató- továbbképző konferencián vettünk részt:

A résztvevők érdeklődéssel hallgatják az előadást
26. 2010. december 17-én részt vettünk az Evangélikus Óvoda karácsonyi rendezvényén

Nyíregyháza, 2010. december 31. Dr Endreffy Ildikó
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