A Keresztényekért Alapítvány 2011. évi aktivitásai
A Keresztényekért Alapítvány a 2011. évben működési támogatás nélkül tevékenykedett.
A 2011. évi EU elnökség magyar eseményeit igyekeztünk lehetőségként alkalmazni
alapítványunk életében, és részt venni a budapesti konferenciákon.
1. 2011. január 14-én Civil Fórumon vettünk részt Nyíregyházán a Civil Házban.

Kósa Tímea alpolgármester asszony fórumot tart
2. 2011. február 10-én NCA RTT konferencia volt a Megyeházán, a civil szervezetek
képviselői számára.

A fórum résztvevői
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3. 2011. február 21-én EGSZEB konferencián vettünk részt Budapesten.

Budapest, Hilton Hotel, EGSZEB
A brüsszeli bizottság tagjait érdekelte a résztvevők véleménye is.
4. 2011. március 6-8. között Budapesten "Nők a tudományban, innovációban és
technológiában a digitális korban, 2011-ben" konferencián vettünk részt Budapesten, a
Magyar Tudományos Akadémián. A fiatalok pályadíjait is itt osztották ki, a különböző
nemzet gyermekrajz alkotóinak.

A díjátadás pillanata
5. Alapítványunk a március 15-i ünnepséget a nyíregyházi Evangélikus Általános
Iskola és Óvoda fiataljaival tartotta meg:
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Az óvodások műsora a Nyíregyházi Naplóban is megjelent

A legőszintébb öröm mindig a gyermekeké
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6. 2011. április 5-én 14 órától civil Fórumon vettünk részt a Nyírségi Civil Házban.
Napirendi pontok Nyíregyháza város 2011. évi költségvetése, a médiumokban való
megjelenés.

Kósa Tímea alpolgármester asszony beszámolóját tartja
7. ICT konferencia Budapesten, a magyar EU elnökség égisze alatt, a vásárvárosban.

A résztvevők egy csoportja, április 16.
8. 2011. június 6-7. Eucivil konferencia Budapesten a Parlament épületében. Dr.
Endreffy Ildikó és Molnár Ferenc vett részt. A szokásos Eucivil konferencia most
kibővült a külföldi résztvevőkkel, a magyar előadók mellett. A nagyszámú résztvevő a
civil igényt mutatja a közügyekben, szociális, oktatási stb. területen való markáns
részvételt illetően.
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A résztvevők egy csoportja
9. 2011. július 19-én 14 órától a Keresztényekért Alapítvány kuratóriumi ülést tartott.
Napirendi pontok: a 2011. évi eddigi alapítványi tevékenység, a munkaterv, gazdasági
terv, valamint a 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása. A kuratórium a
kérelmeket is elbírálta.
10. 2011. szeptember 24-én, Dr. Endreffy Ildikó VIII. Nyírségi Család és Egészségvédelmi napon vett részt a Józsavárosi Görögkatolikus Közösségi Házban.

Családi Nap
Nyíregyháza szociális ellátása témakörben helyi önkormányzati képviselők szóltak
hozzá, míg az egészségpolitika aktuális kérdéseiről Dr. Nagy Kálmán, a Parlament
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Egészségügyi Bizottságának tagja tartott előadást.
11. Dr. Endreffy Ildikó több alkalommal értékelést küldött az Európai Bizottságnak a
Keresztényekért Alapítvány nevében egészségügyi, környezetegészségügyi
témakörökben.
12. 2011. szeptember 27-én pályázatot adtunk be a WHO-hoz viselkedésegészségügyi
témában.
13. 2011. október 10-13. között Molnár Ferenc és Dr. Endreffy Ildikó önköltségi
alapon vett részt a Keresztényekért Alapítvány képviseletében Brüsszelben az
OpenDays rendezvényen: régiók és városok, európai regionális politika szekcióban.

a kitűző
14. Az SZJA 1% a 2010. év alapján igen kis összeg volt, még a 10 ezer forintot sem
érte el.
15. 2011. november 22-én 17 órától a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán vettünk
részt Dr. Orosz Atanáz püspök úr előadásában "Karácsonyvárás a családban"
rendezvényen.

Keresztes Dénes és az előadó
16. 2011. november 23. pályázatot adtunk be az EHPS szervezethez.
17. 2011. december 18. karácsonyi koncert az evangélikus általános iskolában.
18. 2011. december 19-én a Keresztényekért Alapítvány kuratóriuma ülést tartott.
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19. 2011. december 20-án a Gyermekek Karácsonya ünnepségen vettünk részt a
nyíregyházi evangélikus általános iskolában. Megható volt az óvodások és általános
iskolás gyermekek Karácsony várása!

Az óvodások műsora

az általános iskolások műsora
Nyíregyháza, 2011. december 31.

Dr. Endreffy Ildikó
A kuratórium elnöke
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