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A Pécsi Hársfa Egyesület képviselője:
(A közzétett adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva)

Horváth Katalin sk.

A Pécsi Hársfa Egyesület beszámolója közhasznú tevékenységéről
2008.január 1.-ével kezdődő és 2008. december 31. –ével záruló időszakban

A Pécsi Hársfa Egyesület a fent megjelölt időszakban az Alapszabály szerint működött. A
2006 óta érvényes alapszabály céljainak és feladatainak igyekezett megfelelni a szervezet.
Elsődleges és kiemelt célunk a hátrányos helyzetű csoportok és családok, személyek segítése,
életkörülményeinek javítása és személyes fejlődésük elősegítése.
Az Egyesület összetétele
Egyesületünk 2005 – ben alakult. A Baranya Megyei Bíróság 2006 február 26.-án jegyezte be
közhasznú szervezetként.
A 2007-es évben történt belső változások megérlelték az egyesület kisebb átalakulását. Így a
vezetőváltás és a székhely módosítása által az azonos célok és feladatok vállalása mellett
szélesebb spektrumú lett az egyesület tevékenysége.
Új elnök : Horváth Katalin személyével és az új székhely: 7954, Magyarmecske, Petőfi
Sándor u.93/A. szám alatt a Baranya Megyei Bíróság 2008. június 26. napján jogerőre
emelkedett határozata alapján legális és folyamatos a tevékenységünk.
Az év szakmai tevékenysége
Az Egyesület korábban teljes energiával és kapacitással az immáron megszűnt Családok
Átmeneti Otthona keretei között működött és annak életét igyekezett segíteni. A változások
ellenére is úgy éreztük, munkánk hiánypótló tevékenység a szociális ágazatban, ezért a
csoportunk új területet keresett magának.
Kevés számú aktív tagunkkal egy a Sellye kistérségéhez tartozó falut – Kisasszonyfát –
kerestük fel segítő szándékunkkal és terveinkkel. A falu vezetése nyitottan fogadta
elképzeléseinket és maximális támogatást nyújtott eddigi munkánkhoz.
Ezzel az együttműködéssel az év folyamán az egyesület egy címpályázatot nyert a Falu
számára létrehozandó IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) kialakítására és a
működtetésben való közreműködésre.
E terv megvalósítása folyamatos, több évre elhúzódó tevékenység.
Az egyesület továbbá folyamatosan igyekezett ismertségét növelni a hasonló szervezetek
között. Bekapcsolódtunk a Civil Kulturális Kerekasztal és a Könyvvel Anyanyelvünkért
Alapítvány munkájába a funkcionális analfabétizmus felszámolása elleni harcban.
Folyamatosan tájékozódunk az Esélyek Háza által hirdetett és támogatott programok között.
Célunk továbbra is az alapszabályunkban megfogalmazottak alapján kidolgozott és
megvalósított programok keretein belül a hátrányos helyzet oldása, egyének, családok és
csoportok kiemelkedésének segítése a kultúra a sport a játék és a szociális-mentális
megsegítés által.
Horváth Katalin sk.
Elnök

Egyszerűsített pénzügyi beszámoló
( Az Egyesület közgyűlése az adatokat megtárgyalta és jóváhagyta az alábbiak szerint )
Saját tőke: 11500Ft
Banki költség: 2600Ft - számlavezetési díj
Tőketartalék: 7600Ft
Befektetett tárgyi eszközök : 20000 Ft - adomány a napi munkavégzéshez használt papír és
nyomtatási eszközök
Az egyesület az általa felhasznált pénz és tárgyi jellegű eszközöket kizárólag a céloknak
megfelelően a pályázati és a kapcsolattartási munkálatoknak rendelte alá.
(Az adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva)
A beszámolót készítette Horváth Katalin elnök.
A beszámolót az egyesület közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a mai napon.
Magyarmecske, 2009-08-07

