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VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENY SÉGRŐL 
2010. év 

Alapítványunk évek óta folyamatosan kínál programokat Békés város és kistérsége 
gyermekei, fiataljai számára, és részt vesz a családok támogatásában, és a Békési Baptista 
Gyülekezettel kötött együttműködési megállapodás szerint támogatja a gyülekezet 
tevékenységét. 
 
PROGRAMOK 
 
Gyermeknapok: 
Cél: Kapcsolattartás, szabadidő hasznos eltöltése, érték közvetítés. Célcsoport: 6-12 éves 
gyermekek 
Gyakorisága: 2 alkalom évente, Részvevők: 2 x 80-100 gyermek, Önkéntesek: 10 
foglalkozásvezető és 15 segítő. 
 
Tinifi  
Cél: kiskamasz életkori sajátosságokból fakadó feszültségek oldása, közösségépítés. 
Célcsoport: 13-16 éves serdülők 
Gyakorisága: 4/havonta, Részvevők: 15-20 gyermek, Önkéntesek: 2 foglalkozásvezető és 2 
segítő. 
 
Ifjúsági klub  
Cél: kapcsolatteremtés, felkarolás, tanácsolás. Célcsoport: magányos és marginalizálódott 17-
26 éves fiatalok 
Gyakorisága: 4/havonta, Részvevők: 45-50 fő, Önkéntesek: 2-3 foglalkozásvezető és 5-10 
segítő. 
 
Gyermek- és tini kórus kirándulása 
Cél: a közösségi éneklés értékének megőrzése. Célcsoport: az iskolás korosztály 
Gyakorisága: 1 évente, Részvevők: 25-30 fő, Önkéntesek: 3-5 vezető és 5-10 segítő. 
Helyszínek: Déva-Lupény-Vajdahunyad 
 
Palánta bábcsoport 
Cél: fiatalok önkifejezésének, kreativitásának fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltése. 
Célcsoport: kis tini és középiskolás korosztály 
Próbák gyakorisága: hetente, előadások húsvét-karácsony előtt 8-10, táborokban 1-2. 
Felkészítő hétvége: az új és régi tagok elkötelezettségének erősítésére, az eszköz használat 
megtanulására és a csoport tagjai közösségének kialakítására. 
Részvevők: 4-8 fő, Önkéntes vezető 2 fő, segítő 2-3 fő,  
Nézők: kb. 2000 óvodás és kisiskolás. 
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Gyermekek táboroztatása 
Cél: Kapcsolattartás, nyári szabadidő hasznos eltöltése, érték közvetítés. Célcsoport: 6-12 
éves gyermekek 
Napközis Tábor Békés, Tartama: 1 hét, Részvevők: 75-80 gyermek, Önkéntesek: 8-10 
foglalkozásvezető és 6-10 segítő. 
Napközis tábor Köröstarcsán, Tartama: 1 hét, Részvevők: 35-40 gyermek, Önkéntesek: 2-4 
foglalkozásvezető és 5-8 segítő. 
Napközis tábor Bélmegyeren, Tartama: 1 hét, Részvevők: 30-40 gyermek, Önkéntesek: 2-4 
foglalkozásvezető és 5-8 segítő. 
 
Ifjúsági tábor  (2010. augusztus) 
Cél: közösségépítés, életviteli tanácsolás. Célcsoport: 17-26 éves diákok, fiatalok köztük 
hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők. 
Gyula-városerdő, Ifjúsági tábor. Tartama: 1 hét Részvevők: 40 fiatal, Önkéntesek: 4 
foglalkozásvezető és 5 segítő. 
 
Békési Ifjúsági Konferencia 
„KonTrust” 2010. április 16 - 18. – Városi Sportcsarnok 
Cél: közösségépítés, életviteli tanácsolás. Célcsoport: 14-26 éves diákok, fiatalok számára 
Tartama: 3 nap Részvevők: 800 fiatal, Önkéntesek: 40 foglalkozásvezető, előadó, zenész és 
35 segítő, rendező. 
 
Egyházzenei tábor (1 hetes) 
Cél: Zenei sokszínűség értékére való nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösség 
teremtés a zene által. Célcsoport: zenei ismeretekkel rendelkező, azt fejleszteni kívánó 7-24 
éves fiatalok. A hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok támogatásával. 
Tartama: 1 hét, 2007. augusztus 17-22. Békési Baptista Imaház és Küldetés Alapítvány 
közösségi ház helyszínen. Résztvevők: 110 fő. Zenetanárok: 15 fő, Önkéntesek: 20 fő segítő, 
foglalkozásvezető 
 
Családok támogatása 
Családi napközi szolgáltatás 
A 2009-ben elkezdett új szolgáltatással nyitott a családok felé a gyermekek napközbeni 
ellátása terén. 
Cél: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, 
gondozás, nevelés, étkeztetés és foglalkoztatás biztosítása. 
Helye: a közösségi ház. Működési ideje: tanítási napokon 13-17 óráig. Korosztály 10-14 
évesek. Résztvevők 4-5 fő szakképzett vezető felügyelete, irányítása mellett.  
A foglalkozás során a gyermekek felkészülhetnek a következő napi tanórákra, közösséget 
ápolhatnak egymással, és szabadidejüket biztonságos, családias légkörben tölthetik, míg 
szüleik munkában vannak. A családi napközi munkahely teremtés szempontjából is fontos, 
rehabilitációs foglalkoztatás is biztosít. 
A nyár kezdetén napközis „táborozásra” is vállalkoztak a Családi napközi munkatársai, és 
segítők. 
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Keresztyén kulturális érték közvetítése érdekében létesített, működő ingatlanok 
támogatása 
Az Alapítvány Békésen, Bélmegyeren és Köröstarcsán lévő baptista imaházak fenntartási, 
üzemeltetési és fejlesztési költségeihez járult hozzá. 
 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI HASZNOSULÁSA 
 
Alapítványunk társadalmi aktivitását a programokhoz kapcsolódó számok tükrözik. A fenti 
felsorolásból látható, hogy 50-100 fő közötti azoknak a civileknek a száma, akik önkéntesként 
a programok lebonyolítását szervezik, vezetik és segítik. 
 
2010-ben a családok támogatására megelőző évben bevezetett új szolgáltatást a gyermekek 
napközbeni ellátására tovább vittük. A Szivárvány családi napközi működtetését közösségi 
házunkban alakítottuk ki. A vezetésére kiképeztettünk olyan anyukát, aki egészségkárosodása 
miatt rehabilitációs foglalkoztatásban részesülhetett részmunkaidőben. A szolgáltatást 4-6 
család, illetve nyolc gyermek vette igénybe szükség szerint. A családi napközi második félévi 
működésében érdeklődés hiánya lépett fel, emiatt felmerült a megszüntetésének gondolata. 
 
Programjainkon az esélyegyenlőséget biztosítottuk. Ez elsősorban a részvételi és térítési díjak 
méltányos meghatározásával, támogatásnyújtással, diszkrimináció mentesség alkalmazásával, 
a fogyatékkal élőkhöz alkalmazkodó módszerekkel valósítottuk meg. 
 
Tevékenységünk lebonyolításában 4 fő főállású munkavállalót alkalmaztunk (gondnok, 
takarító, CSANA vezető, gyermekfelügyelő) közülük 3 részmunkaidős. Takarítói munkakör 
helyettesítésére egy részmunkaidős munkavállalót, a karbantartási, felújítási munkák 
elvégzésére 2 fő alkalmi munkást alkalmaztunk 2010-ben. Alkalmazottaink bérköltségének 
részbeni finanszírozására használtuk fel az NCA működési támogatását, 731.000 Ft-ot. Ez a 
bérek és járulékai 21%-át jelentette 2010-ben. 
 
 


