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Kiemelt feladatnak tekintettük azoknak a tevékenységeinknek (táborok, Alternatív Játszóházi 
Programok,  Studium  Generále  szervezés)  fejlesztését,  amelyek  a  gyerekek  és  fiatalok 
esélyeinek egyenlőségét segítik  kialakítani.  Tettünk a növekvő számú hátrányos helyzetű és 
adottságú  szentesi  diákok  egész-ségéért  és  egészségéért  két  egészségvédelmi  foglalkozás 
szervezésével.  Ebben új partnerekkel  is  együttműködünk, köztük szakemberekkel és  a helyi 
Népegészségügyi Intézet munkatársaival.
2013.  végétől  a  Városi  Diák Pincében megújult,  akadálymentesített  környezetben folytattuk 
munkánkat. NEA támogatásból új székeket és asztalokat is sikerült beszereznünk.

A szolgáltatási tevékenységek fenntartása és fejlesztése:
Újra  indítottuk  a  Városi  Diák  Pincében  zajló  játszóházi  tevékenységeket,  az  ún.  Alternatív 
Játszóházi Programot. 
Folytattuk  a  hetenkénti  foglalkozásokat  és  különböző műhelymunkákat  (pl.  drogprevenciós, 
egészségvédelmi foglalkozásokat, kézműves műhelyeket, illetve játszóházi programokat).
Menedzseltük az önálló ifjúsági és diák csoportok saját programjainak megvalósítását (pl. R-R 
klub, Benignus csoport, Zene Műhely). 
Ezeket az Alapítvány önkéntes munkásai szervezték, vezették illetve segítették. 
Péntekenként  folytattuk  a  fogadó  órákat  azok  számára,  akik  a  pályázataik  írásához  kértek 
tanácsadást és segítséget. Jelentősebb segítséget nyolc alkalommal kértek.
Az  Önkormányzat  a  tehetséges,  de  szegényebb  diákok  számára  elindította  az  ún. 
tehetségfelkaroló  programját,  a  Studium  Generalét.  Ennek  szervezési  és  menedzselési 
munkáiban önkénteseink 2014. évben is részt vettek.
Továbbra is részt vett képviselőnk az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület munkájában, 
amely a Leader programon keresztül nyújt lehetőséget a vidéki térségek felzárkóztatására.
Az  Alapítvány  működésének  biztosításához  szükséges  munkát  a  felnőttjeink  önkéntes 
munkában végezték. 
NEA pályázati  támogatásból   valósítottunk  meg  önkénteseink  és  kortárssegítőink  számára  egy 
szervezetfejlesztési tréninget.
A nyári időszakban ismét megrendeztük a már hagyományos „Játék tábor”-t a 6-10 éveseknek. A 
gyerekek között hátrányos helyzetű és sérült gyerekek is voltak. 
Fontos eredmény, hogy az Alapítványunk átalakítása során mindenben sikerült megfelelnünk az új 
jogszabályok és a Törvényszék előírásainak és lezárult az Alapítvány alapító okiratának módosítása 
is.
Önkénteseink segítségével sikerült a weblapunk arculatát megújítani. 
Sor került a NIOK „adhat.hu” anyagunk összeállítására is.


