A vezetőség beszámolója.
Tagság
Jelenleg 62 tagcsaládunk van.
A megye 12 településéről vannak tagjaink. Szd:34, Őcsény:8, Decs, Felsőnána:5-5, Tengelic,
Medina:2-2, Fadd, Harc, Sárpilis, Nagymányok, Kakasd, Szentgál-Szőlőhegy:1-1 család.
A létszámunk alakulása növekedést mutat. Az év folyamán 21 család kérte felvételét az egyesületbe.
2010. évi programok
a. Rendezvények:
Saját
Anyák napján gyermekeink műsort és saját készítésű ajándékot adtak át az édesanyáknak,
nagymamáknak.
Gyermeknapot Domboriban sorversenyekkel és fürdéssel ünnepeltük.
Mikulás partin a műsort követően kézműves foglalkozáson karácsonyi díszeket készítettünk ebben
segítségünkre voltak a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tagjai
Közös:
Felhőtlen Családi Délután az Esélyek Házával (Egyesületünk is bemutatkozott)
Esély Nap - Nyárnyitó Buli a Polippal (kézműves foglalkozást tartottunk és szórólap osztottunk)
Demokrácia Tábor Domboriban. Polip Ifjúsági Iroda szervezésében. Gyerekeink is részt vettek.
b. Programok
Kézműves foglalkozást tartottunk: anyák napjára, húsvétra és adventra készítettünk ajándékokat és
díszeket.
Túráztunk: akadálytúrán, teljesítmény túrán, kerékpártúrán és városismereti versenyen voltunk.
c. Szakmai programok
Civilügyintéző képzésen vett részt kettő vezetőségi tagunk
Folytatódott a CivilSegéd program keretében a tréning sorozat, ami 2009-ben indult.
Nagycsalád – kislábnyom képzés volt.
Részt vettünk Várdombon a Régiós Információs Napon. Ahol az országos vezetőség és a régió
egyesületeinek tagjaival nagyon közvetlen beszélgetést folytattunk. Igen tanulságos és hasznos volt.
d. Előadásokat hallgattunk a következő témákban:
Az internetezés veszélyei és azok kivédése..
Generál Providencia Biztosító gyermekjövő programja.
Szűrővizsgálattal megelőzhető lett volna. Szűrővizsgálatok fontossága az emlődaganat
megelőzésében.
Mire figyeljünk a karácsonyi ajándékvásárlás alkalmával.

e. Olcsó vásárlási akciót szerveztünk:
busa fagyaszott halat Balatonlelléről ingyen,
számítógépet, paradicsomlevet és szaloncukrot kedvezményes áron tudtunk beszerezni a tagoknak.
Magán személyektől bútort, ruhát és háztartási gépet tudtunk a tagoknak jutatni.
Egy hagyaték felszámolását ajánlották fel, szekrényeket, polcokat, heverőket, fotelokat háztartási
gépet és konyhai edényeket, eszközöket kaptunk. Egy-egy adományozótól több heverőt,
ülőgarnitúrát, sarok asztalt, fotelokat és több zsáknyi ruhaneműt.
Az árvízkárosultak javára 20 doboz ruhaneműt gyűjtöttünk és adtunk át a Máltai Szeretet
Szolgálatnak.
f. Részvétel NOE programokon, régiós tapasztalatok
Al-Duna Régiós Találkozóján, Bátaszéken 33 fővel részt vettünk
Az Őszi Találkozón Pécset, a rossz idő ellenére 5 család megjelent.
Mindkét rendezvényt nagyon sikeresnek tartjuk és igen jól éreztük magunkat.
2. Civil együttműködés
Civil Kerekasztal tagjaival
Civil Szervezetek Közössége
Polip Ifjúsági Iroda
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
Civil Vezetők Klubja
Mozgáskorlátozottak Tolna Megyei Szervezete
Karitász
3. Tervek, javaslatok
2011. évi program
Továbbfolytatjuk az összejöveteleken a tagságot érdeklő előadások tartását:
lesz: adósávokról, családi adókedvezményekről, lelki egészségről, tanulási gondokról, a
gyermekeinkre leselkedő veszélyekről és egy kis háztartástanról.
Rendezvényeket. Anyák napja, gyermeknap, karácsonyi ünnep.
Programok:
Kézműves foglalkozás. Farsangra, húsvétra, anyák napjára, gyermeknapra és adventre készülve.
Felnőtteknek: kézimunkázás és egészséges ételek készítése.
Túrázni megyünk: gyalog, kerékpárral.
Olcsó vásárlási akciókat megszervezését is folytatni szeretnénk.
Szekszárd, 2010.február.10.

