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JELENTES
1999.

BBSzAMoLO AZ 1999-E$
E1' MUNKAJAROI,
1!{egeldz6
1999. februdrjdtdtaz fl,szak-KeletMtgyarorszAgiSzenveddll'betegsdgeket
Egyesulettel
egy[ttmfikod6simegdLllapodiis
keret6ben
urfkodtetiiika Nvitott Ajt6 I{nsfui
Infonn6ci6s6sTandrsad6hodri,t.A szerz6ddstren
harmadikfel is szerepel,a Vdci Mihfly
Vl*:. Ot adjdk az irodahelyisdget
az Iflishgi Centrumban.A szerz6ddsben
foglaltak
szerinta szervez6si
6sazinformici6beszerz6s
munkriLk
a feladalunk.
gyiijtjnk az inf6kat,.ieqyettirusitunk.A szponzorkelesdsi
akcidnkis sikeres
2. F-olyarnatosan
voll Az iroda fel6jltdsrfurak
a feldt mi fizettith.Kaptunkegy komplettirodaberendezdst,
egynyofirtat6t,egy modemet.
beszirnolt az
3. Jirlius 20-rl'nvolt az iroda iinnepdlyesmegnyitdi4 a sajt6 is reszletesen
eseuriny'iil.
4. A Csalndrigyi
Minisztdriumhozirt pbly{zztunknenrtakilt kedvezdelbirihisra
5. Okt6ber16-dna Keleti Asz Rockfesztiv6legyik szpot?.oravolt az iroda-K6s.dlltegy
sz6r6lap,aminekegyikoldalzaz irodild.
mutattatre,a misik szdlta fesztivalr6l.A sz6r6lap
koltsdgeitmi allhrk
6. Lesza Kalauarinakweboldalais, folyamalban
van azugyintdzdse.
ill- mds
tovdbbimeghosszabbltuisa
7. Augusztuselejdnlejfrt az alkalmazottunk
szerzdddse,
egyel6redolgoz6felvdtelenemldtszikmegoldhat6naft
megalakultCivil F6rumnakmi is tagiai vagyunk.A F6rum
8. Az E-misszi6szervez6sdben
rdsz6rdl a
hivatott kdpviselniegy nagyjrib6legys6gesdll{spontota civll szewezetek
kulvilig fel6.Sajnoskev6staldlkoz6ntudunkotl lenni a liidlldsirruunkahelytnkmiatt.Ezt
jelezhlh E.gyetlen
vagyunkottjelen s4inos.
iljirsfui szavezetekdnt
a gondunkalrnd,r'
9. .42 *v folyarnrin r6szfvett{rnka Tiborszilldsi Hatirmenti Taldlkoz6q a FIX Fiatalok
vezet6k4pz6n,
kdningekeq a
Kulturdlis Sz0vetsdge
6ltal szervezettdiekdnkorm6nyzati
Civil F6nunitldsein,a Keleti Asz Rockfesztir.*lon.
10.Probldmtik:kevdsazafttlvtag Emiaft sok proSfamelevekudarcravan itdlve.Fogy6bana
tdnogatds
pinz Nem biztos, hogy az IC alkalmashoszutdvon.Az dnkorrnriuryzati
hiSnyzik.Az iroddbaneg6szdlftisban,6sd0ndijjal,egr lii van, 6 az E.M.SZ.M.Egyes[let
tagia.Neki februfrhanlejrh a SorosAlapitvdrmyalkdtd$szerz6d6se.
11.Tervek:elk6sdlltegy PharepAlyhzategy komplexifrtsfui programra-3-26 dvesigdlelnd
fel a cdlzottkorosddlyt lilsz0hAzes i{irsdgi kopont Ehhezhely kelleoe6s kapacit{s.
tirgyaltunk ez ilgvben- Sikernlt el6rni a vfrosi
Td'bb szeffezettel,magdnszemdllyel
egyik tagidi. 6 volt a felel6s az
onkormfnyzatidrisfui, sport-,kultru'rilisbizottsrigriurak
a koncepci6r'6szelet az
iftsdgi koncepci6kidolgoa{sdCrt.
T6rgyalisrmkeredmdnyekdnt
a kozgyrrldsdolgalesz2000.Dec. 3l-ig.
I{irs6gl Ht1'2.
Enneka tervneka megviasgdldsa
t6bb m{s
Addig kell egy komplex tervet kidolgozni az Itlirstigi Hda tevdkenys6gere
eg{ltt.
i{nsdgal foglalkoz6szervezettel
rnegqirfud6kozdsdt
12.Decemberberterwezttka PerifdliaEgyesiilettelkozdsenutcagyerekek
Sikertiltszponzorokat
keresni,lgy az akci6 els6 rdszdtdec. 1-6nm{r lebonyolitottuk.26
a KalamariMikuhisrif6l.
h6tuiinyos
helyzetugyerekkapottajfnd6kcsomagot
halmozottan
Tovfbbi 25gyereknektervedtnkmdgajfuddkokatadni.
Bdr a tdwenyeknekmindenben
13.Terveink kozt szerepelaz alapszahhlykorszeriisltdse.
is elegend6lenne
rnegGlel,sok ol1'a11
dolgot is tutalmaz- anrit a bels6 szabSlyzatban
Az eln6ksdgelSfogiak6szltenia
rOgzlteni,illefve tsbb pontj# kelleneegyszeriisiteni.
k0vetkez66vben.
l.
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HEr\ftYrBrcszAft/pr.d

1999.Atinyft6egedeg:

81. ?59Ft

Bmkstula:
P&ntu:

64. 823Ft
16.936Ft

Betdtcbk
Tasdljsk
3.600Ft
Ttuogdeok: 140.000Ft
lrfinlcmgii tfuogds (mrdtg@asra|d Fgzrzdlsl;221.583Ft
Banki lsmd: l. 286 ft
6spesen:366.469Fi
Biadisd$
Mmkabdr: 234. 000Ft
Kdderiei:
ll4.279Ft
F,s/6bkolhdgpk 70. 293 Ft
6swsen:41& 572Ft

1999.{lvi 2tu6 egredeg:

30. 010 ft

Bmlazfula: ?. 962ft
Pcmijr:
22.3l8Ft

Ttuogd6ld6llqot azeryesoletegrEpronLX-300fipuai ryodat6{ egrAcorph/Fm
XT-336SARfipust modemetegrlrdardelt egrs&ft6gepes asztallegr&li polcot egr
fdf,vCzas
szdkeleg ffidrtorlt6str pulto! egrfi6kos,grrul6sazeHryt A bereodezdeeket
a
aNyitot .{it6 l{fiefui idormdci6s6sTmdcsad6
hcddbmhelyezffkel, ot haezndljnk
p&*,eli tfuogddsokata mnkabdrdsmak jdruldkaikifizetdsdre
A s4oazorokt6lazfumazf
haszndln,k
fel, ill. aNyitot Ajt6 l$iscgi idormdcidedeTedcsaddkodakolbdpire.
A nunkdgr kdzportt6lszfrmaz6pdndgri tfuogdst mnlsbdrre demak jfrul6kai
kifizetds6re
fordltothk
Az rlgrcuihd vc';:s1$lipztsfrgviutrldi ciu6rkiltt'ui:i ururk{ukd:.rt uryugi juth*fulru
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