Beküldési határid : 2013. január 31.
(Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!)

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai
1. Adatok
a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete
b. Egyesület elérhet sége: 2083. Solymár, Erd u 17.
c. Vezet neve, elérhet sége: Kovács Erika, 2083. Solymár, Vasút u 56.
monomano@t-online.hu, anyatigris@gmail.com, tel: 06-30-314-9000
2. Tagság
a. Tagok nyilvántartása
(bármilyen táblázatos formában a következ adatokkal: tagsorszám, anya neve,
apa neve, cím, telefon, mobil, e-mail, gyermekek neve, gyermekek pontos
születési dátuma)
Mellékletben található a tagnyilvántartásunk
b. Tagság létszámának alakulása (növekedés) toborzás módszerei
A tagság létszáma növeked tendenciát mutat. 2012. évben 20 új tagcsaládot
vettünk fel. 48 tagcsalád rendes tag.
Toborzási módszerünk nincs, tagcsaládjaink ajánlják egymásnak.
A jelent sebb helyi rendezvényeken állandó résztvev k vagyunk. A helyi
újságban írnak rólunk
3. Költségvetés
a. Bevételek (pályázat, részvételi díj, adomány stb.) pályázat 350.000,- tagdíjak
98700,b. Kiadások (f bb csoportokban) ajándékok (gyereknap, mikulás, karácsony,
tábor, festék, írószer, élelmiszer, postaköltség, adományszállítás)
c. Pályázatok sikere, tapasztalatok Két önkormányzati pályázatot adtunk be,
mindkett sikeres volt. Egyikre kevesebb pénzt kaptunk, mint igényeltünk, de
a programok megvalósítását nem befolyásolta.
4. 2012. évi programok
a. Rendezvények:
- havi rendszerességgel találkozó,
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heti két torna a nagycsaládos anyukáknak, akár a gyerekek részvételével
Március, Június, Szeptember és November hónapokban Bolhapiacot
rendeztünk, melyen a gyerekeknek kézm ves foglalkozást tartottunk,
a helyi majálison Harcsapaprikással és túrógombóccal neveztünk a
versenyre,
Május végén Családi napot szerveztünk az Agapé Egyesülettel együtt, ahol
ugrálóvár, vattacukor, játék, kacagás, akadályverseny, minden gyermeknek
ajándék, kézm ves foglalkozás, enni és innivaló és sok érdekes dolog várt
mindenkit.
Júniusban Táborozni voltunk Tiszaalpáron, ahol egy hetet töltöttünk el, X
tagcsaládunkkal.
Felvettük a kapcsolatot a véd
kkel, hogy a továbbiakban értesítenek
minket az új nagycsaládosokról.
a szeptemberi hónapot egy nagy közös kerti partival kezdtük, majd október
végén egy bográcsozás is belefért még a jó id be.
A novemberi találkozónkat a Manóvárban tartottuk a gyerekek nagy
örömére.
Decemberi hónapunk nagyon zsúfolt lett a végén.
Megkaptuk az EU-s adományokat, ami összességében 7000 kg volt és a
faluban 1024 ember részesülhetett benne. Ebben a tagcsaládok osztották az
értesítést ki az érintetteknek és több anyuka vállalta az átadásban való
részvételt. Rengeteg munkájukat ezúton is köszönjük.
December 7–én H vösvölgyb l a kisvasúttal a Széchenyi-hegyre mentünk
és vissza, külön kocsin, ahol a Mikulás fáradhatatlanul ajándékozta meg a
gyerekeket személyesen és a feln tteket. Mindenkihez volt egy-két
személyes mondata.
3 hétvégén is gy jtöttünk adományt a Metró áruházban, amit szintén
decemberi hónapban ki is osztottunk a családjaink között.
December 16–án az Agapé Egyesülettel közösen karácsonyi rendezvényt
tartottunk, színdarabbal, közös énekléssel, kézm ves foglalkozásokkal.
Cip s dobozokat gy jtöttünk november vége óta, ezeket itt osztottuk ki a
gyerekeknek.
Az utolsó napokban még kaptunk támogatást az Élelmiszer banktól,
csokik, kekszek és játék volt benne, és a legkisebbeknek bébiétel és ital,
kiegészít tápszer.
Megszerveztük, hogy rendszeresen kaphassanak bébiételt a beteg
kisbabáink.
Egy kétgyermekes család magához vette a rokonok 5 gyermekét és így 7
gyermekes nagycsalád lettek. Többször felkerestük és segítettük,
adományokat, ruhát vittünk, és terveink szerint folyamatosan támogatjuk
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ket.
b. Szakmai programok: vezet képz
c. Részvétel NOE programokon, régiós tapasztalatok
Részt vettünk az országos gyereknapon az Orczy parkban.
Házasság világnapján is képviseltettük magunkat.
5. Civil együttm ködés
a. Partnerek
Auchan áruház, Vöröskereszt helyi szervezete, Agapé Egyesület,
Környezetvéd k Egyesülete
b. Támogatók
Helyi kiskeresked k, Auchan áruház
6. Tervek, javaslatok
a. 2013. évi program
Január:
éves terv elkészítése, elfogadása,
címlista egyeztetés,
tagsági kártyák egyeztetése, pontosítása
torna hétf , szerdai napokon
találkozó
új tagok bemutatása
önkéntes kártya kiosztása
Február:
farsangi készül dés,
Skanzen,
farsangi étel receptek csere-beréje
találkozón farsangi jelmezbál rendezése
nyári tábor pontosítása
torna hétf , szerdai napokon
kézm ves foglalkozások megszervezése
Március:
Bolhapiac
Kirándulásszervezés
torna hétf , szerda napokon, pénteki nap?
kézm ves foglalkozás
kirándulás a Szél-hegyre
találkozón: húsvéti készül dés
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Április:
tavaszi nagytakarítás a faluban
színházlátogatás
állatkert
találkozón: készül dés anyák napjára
májusi f versenyre való jelentkezés
Kerekhegyi-játszótéren piknik
torna hétf , szerda, péntek
kézm ves foglalkozások
Május:
versenyen való részvétel
anyák és nagymamák megünneplése
Piliscsévi kalandparkba kirándulás gyereknap alkalmából
koszorúzás a községi ünnepségen
gyereknapi program megtartása közösen az Agapéval
találkozón: gyereknap megszervezése
torna hétf , szerda, péntek
kézm ves foglalkozások
bolhapiac
Június:
színházlátogatás
vonatozás a gyermekvasúton, Makkos Máriához séta
országos rendezvényen való részvétel
találkozón: nyári tábor programjának megszervezése
torna hétf , szerda, péntek
kézm ves foglalkozások
bográcsozás
Július:
nyári tábor Kemencén?
Augusztus:
A Solymári Várban ügyességi játékok
találkozón: az új tagok bemutatása
búcsúra való készül dés
torna hétf , szerda
kézm ves foglalkozás
helyi nyári tábor szervezése
bolhapiac
Szeptember:
országos rendezvényen való részvétel
Solymári búcsún való részvétel
beszélgetés a nagycsaládosok életér l
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torna hétf , szerda
kézm ves foglalkozás
tanfolyam kicsiknek és nagyoknak
találkozón: gy jtések év végi programok szétosztás
Október:
kirándulás Esztergomba és Párkányba
készül dés Márton-napra bográcsozás
találkozón: feladatok kiosztása az év végére
torna hétf , szerda, péntek
kézm ves foglalkozás
tanfolyam kicsiknek és nagyoknak
bolhapiac
November:
cip sdoboz akció megszervezése
Mikulásra készül dés
találkozón: karácsonyi m sor, program és mikulás megszervezése
torna hétf , szerda, péntek
kézm ves foglalkozás
tanfolyam kicsiknek és nagyoknak
feltérképezése az id s egyedülálló embereknek
bolhapiac
December:
Mikulás nap
cip s dobozok begy jtése
karácsonyi rendezvény megszervezése az Agapéval közösen
községi rendezvényen puncs és sült tök árusítása
adományok gy jtése és szétosztása
találkozón: az év értékelése, ajándékozás
b. Együttm ködés a NOE-val, régióval
c. Egyéb
7. Kedvezmények
a. Megnevezés, fajtája
Igazi Hús
b. Mértéke
10%
c. Partner neve, címe
Igazi hús
2083 Solymár, Hold utca 20-23.
d. Kapcsolat kezdete 2012.
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Solymár, 2013. január 22.

Kovács Erika
Nagycsaládosok Solymári Egyesülete
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