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Az iskolai nevelés erőteljesen átalakult – a tevékenységeink során ezt figyelembe kellett vennünk. 
Kiemelt feladatnak tekintettük ebben az évben a magyar identitás fejlesztésében való együttműködést és az
egészséges életmód fejlesztését.
Ebben folytatódott a tavalyi partnerekkel az együttműködésünk.

A szolgáltatási tevékenységek fenntartása és fejlesztése:
Az Alternatív Játszóházi tevékenységeket megújított tartalmakkal és formákban folytattuk. 
A drogprevenciós, egészségvédelmi foglalkozásokat, kézműves műhelyeket, illetve játszóházi programokat
elsősorban a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal együttműködve folytattuk. 
Ez azért is szükséges volt,  mert az iskolai elfoglaltságok miatt  a foglalkozások egy része csak szombati
napokon volt  megtartható.  Az Alternatív  Játszóházi  programok közül  ki  kell  emelni  az ún.  „Világnapok
sorozatot” (pl.: a Holocaust Nemzetközi Emléknapja, a Boldogság Világnapja...). Az SBO-ra folyamatosan
készültek az évszakokhoz kapcsolódó „fali díszek” és a játékok pótlása is megtörtént. 
Az  Alapítvány  szakértői,  önkéntes  munkásai  a  továbbiakban  is  szerveztek,  vezettek  foglalkozásokat,
programokat  illetve segítették az  önálló ifjúsági  és  diák csoportok saját  programjainak megvalósítását  a
Városi Diák Pincében.
Péntek  délutánonként  biztosítottuk  a  fogadó  órákat  azok  számára,  akik  a  pályázataik  írásához  kértek
tanácsadást és segítséget. Erre 15 alkalommal került sor.
A  szegény  diákok  számára  elindított  önkormányzati  tehetségfelkaroló  program,  a  Studium  Generale
szervezési és menedzselési munkáiban önkénteseink folyamatosan részt vettek 2015. évben is.
Az  Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért  Egyesület  munkájában – amely a  Leader  programon keresztül  nyújt
lehetőséget a vidéki térségek felzárkóztatására – képviselőnk továbbra is részt vett.
Folytattuk az  önkénteseink és  a  kortárssegítőink számának növelését.  Ennek a célnak a megvalósításához
szükséges volt a szervezetfejlesztési tréning, amely 20 fő részére valósult meg a terveknek megfelelően, NEA
támogatás (NEA-UN-15-M-0309) segítségével Magyartésen, a Képzési és Tábor Központban.
A klímaváltozás  területén  kidolgozott  új  típusú  tábor-koncepciónkat  úgy valósítottuk  meg,  hogy önálló
tizenéves  tábort  szerveztünk,  amely  igen  sikeresnek  bizonyult.  Ennek  kapcsán  alakítottunk  ki
együttműködést  ebben  a  témakörben  a  családjaikkal  is,  akik  tevőleg  kapcsolódtak  be  a  felkínált
programokba. Ezt azért is tekintjük jelentős eredménynek, mert egyik hőségriadót a másik követte.
Az Alapítványnak nincs alkalmazottja. A működéséhez szükséges munkákat önkéntes munkában végezték el a
felnőtt segítőink. A székhelyünkön szükséges volt különböző javítási és karbantartási munkák elvégzésére. Ezek
költségeit pályázati támogatásból  (NEA-UN-15-M-0309) és önrész segítségével oldottuk meg.

Legfontosabb eredményeink bemutatása:
November 20-án a SZIDÖK Küldöttgyűlés, és az Alternatív Játszóház „Gyermekjogok” programja után került sor az
Alapítvány bírósági bejegyzésének 20-ik évfordulójának megünneplésére. Több programmal is emlékeztünk a 20
évvel  ezelőtti  november  08-ára.  „Szubjektív  válogatás”  címmel  kiállításon  mutattuk  be  a  húsz  év  szakmai
anyagaiból készített válogatást. 
A tevékenységeinket a terveinknek megfelelően bővítettük illetve fejlesztettük. Önmagában is fontos eredménynek
tekintjük  azt,  hogy  fejleszteni  tudtuk  az  önkénteseink,  a  felnőtt  és  kortárssegítőink  tudását,  képességeit.  A
létszámukat is a terveinknek megfelelően tudtuk növelni. Ebben az évben is sikerült naprakészen vezetnünk a
weblapunkat, köszönhetően annak, hogy kialakult ennek a saját szerkesztősége. Ez vonatkozik a NIOK „adhat.hu”
anyagunkra is.
A szakmai műhelyeinkben és programjainkban, valamint a nyári táborunkon keresztül – különösen a családok
bevonásának eredményeként az elért személyek száma közel 280 fő volt, szemben a tervezett, mintegy 200 fővel.
Együttműködést 8 civil szervezettel/csoporttal terveztünk megvalósítani és ez a terv meg is valósult. Folyamatosan
problémánk  az,  hogy  a  nyomtatott  sajtó  –  általában  a  média  –  számára  nem  jelentenek  érdekességet  az
alapítványi/civil szervezeti tevékenységek akkor sem, ha azok sikeresek.  Azt terveztük, hogy a saját médiánk
mellett, fizetett hirdetésekkel próbálunk megjelenni a nyomtatott sajtóban.
A rendelkezésünkre álló forrásokat inkább a programjaink szervezésre fordítottuk. Részben ez a magyarázata annak,
hogy napra késszé tettük a weblapunkat és az így korrekt és színes információkat nyújt tevékenységeinkről.


