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Beszámoló a ” Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány”
működéséről és helyzetéről.
A beszámolót készíti az Alapítvány kuratóriumának megbízásából és nevében Gál András
a kuratórium elnöke.
Nagy tisztelettel teszünk eleget az Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésének,amelyben
beszámolót kér a munkánkról, helyzetünkről, működésünkről.
Külön értékes számunkra, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, érdeklődnek eredményeink
iránt, és külön munkaterv szerinti napirendi pontként tárgyalják működésünket, éltünket.
Egyben kérjük is, hogy a Jászkisér Nagyközség Önkormányzata gyakorolja alapítói jogát, és
vállaljon részt továbbra is fennmaradásunkért.
Köszönjük!
A Jászkisér nagyközség Önkormányzata utoljára 1999. szeptemberi ülésére kért beszámolót a
„ Jászkisér Gyermekeiért Alapítványtól „ igaz ez régen volt, mégis minden évben kérés nélkül
adjuk a tájékoztatást a pályázatok beadásakor.
Az alapítvány megalakulása óta nagy változáson, fejlődésen ment keresztül, követve a
kihívásokat, amelyeket a változó világ megkövetelt, így jutottunk el idáig ahol most tartunk.
Álmodtunk nagyokat, ezért voltak megvalósult és olyanok is amelyeket küzdve álmodunk
tovább.
Egyre biztosan büszkék lehetnek az alapítók, hogy Jászkiséren az első szervezet volt amely
A Megyei Bíróság hivatalosan elismert, bejegyzett, első álom megvalósult.
A beszámoló egyszerű felépítése:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az alapítvány megalakulása, céljai.
Az alapítvány rövid történeti fejlődése.
Kapcsolat rendszere, segítő szervezetek, hivatalok.
Kapcsolat a működő szervezetekkel, egyesületekkel.
Az alapítvány mint munkahely / rehabilitációs foglakoztatási központ./
Az alapítvány szervezeti felépítése
Mit tettünk a gyermekekért, az oktatásért?
Vagyon és eszköztárunk bemutatása

1./ Az alapítvány megalakulása, céljai
A „Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány” 1994. április 13-án alapító okirattal alakult.
Alapítók:
1. Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
2. Általános Iskola Igazgatósága Jászkisér
3. Gál Andrásné ny.tanár
4. Gál András tanár
Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítse a jóképességű, tehetséges és rászoruló jászkiséri
gyermekek tanulását, fejlődését, továbbtanulását, pályára állítását.
Támogassa , segítse a gyermekcsoportok fejlődését, esélyeinek növelését, kötődését az
iskolához a településhez.
Céljai eléréséhez felhasználja az öntevékeny emberek, helyi szervezetek, egyesületek,
csoportok lehetőségeit, támogatását a kultúra, a közösségi élet kialakítására.
A megvalósításhoz megállapodásokat kötött a különféle gazdasági egységekkel, a
Munkaügyi Központtal, Ifjúsági Egyesülettel, Nagyközségi Önkormányzattal, Oktatási
Intézményeinkkel, Sportegyesülettel, Etnikai Szervezettel, Jászkisériek Baráti Egyesületével,
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
A alapítvány nyitott, minden öntevékeny csoporttal és egyénnel kezdeményezi és várja az
együttműködést.
Céljai megvalósításához támogatókat keres, pályázatokkal, közhasznú munkával, közhasznú
vállalkozási tevékenységgel és egyéb módon kívánja biztosítani a feltételeket.
Az alapítvány cégbejegyzett nonprofit, közhasznú szervezet.
Legfőbb irányító szerve a KURATÓRIUM.
Az alapítvány kuratóriuma úgy végzi munkáját, hogy az alapító okiratban megfogalmazott
feltételeket, kitűzött célokat teljesítse az alapítvány és az alapítvány alkalmazott munkavállalói.
El kell mondani, hogy a alapítás óta az „ ALAPÍTÓ OKIRATOT „ többször módosították az
alapítók, annak megfelelően ahogyan változott az alapítvány, vállalt feladatköre.
A változásokat a Cégbíróság minden esetben átvezette, ennek következtében az alapítvány
működése törvényes és jogszerű.
2./ Az alapítvány rövid történeti fejlődése:
1994. az alapítvány megalakulása, akkor még aktívan működő pedagógusok megálmodták
és olyan társakat kerestek akik szívesen vállalták az megalakulással kapcsolatos feladatokat és
hozzátették a megalakuláshoz szükséges alaptőkét. (iskola, Önkormányzat.)
Mi indította a nyugdíjba készülő két pedagógust? Egyszerűen az, hogy addig a
gyerekekkel eltöltött 50 év nem engedte, hogy a későbbiek során elszakadjunk teljesen tőlük,
tenni akartunk még valamit.

Az első években főleg összegyűjtött adományokból nyújtott támogatást, hamar rá kellet jönni,
hogy ez az út hosszú távon nem járható, keresni kellett olyan lehetőséget, amely biztos
forrásnak látszott.
Szerencsére a jó ügynek vannak segítői, ötletgazdák akik önzetlenül segítenek, ilyen volt a
kuratórium és az alapítok mellett Balog László aki hosszú időn keresztül dolgozott, dolgozik
az alapítványért.
1996.ban kezdődött az alapítvány fejlődése, több sikeres pályázattal jelentős anyagi
forráshoz jutott az alapítvány.
Az USAID anyagi forrásból, 1996. év végén Teleház fejlesztő programot hirdetett a
DemNet
Melynek keretében a hátrányos térségek, kistelepülések civil szervezetei pályázhattak
A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány az országban harmadikként, a pályázaton elnyert
eszközökkel (3db. Számítógép, 1db. Nyomtató, telefon-fax, 1db. A/3-as fénymásoló) nyitotta
meg 1997. júniusában a Teleházat. A non-profit alapú működést azóta is, mint tulajdonos
az alapítvány biztosítja.
A teleház jó eszköznek bizonyult ahhoz, hogy az alapítvány céljait eredményesebben
lehessen megvalósítani.
A fő működési elv az volt, hogy biztosítsuk a településen élők számára a modern informatikai
eszközökkel megszerezhető információhoz való hozzáférést. A szolgáltatásokat mindenki
számára egyenlő feltételekkel nyújtjuk .
Mindenki irodájaként a helyi civil közösségek, egyéneket, kisvállalkozásokat kiszolgáljuk
és együttműködünk az Önkormányzattal.
Megnyitás óta biztosítjuk a Internet szolgáltatást, 2000-óta ISDN csatlakozással, jelenleg az
e-Magyrország pont segítségével korlátlan szolgáltatási szélessávú működtetéssel 18 gépen
keresztül, lehetséges.
A működéshez a feltételeket, a Jásztkiséri Szövetkezet biztosított irodát a faházában, amely
felszerelésében segített minket az Önkormányzat, és még nagyon sokan mások.
Számítógépes oktatást 1999-ben kezdtük először gyerekeknek, majd felnőtteknek, 2001-ben
vizsgázott az első csoport OKJ-tanfolyamon.
2002-ben felújítottuk a Vasbolt 100 éves romos épületét a Munkaügyi Központ 6000000,Ft támogatásával, a Jászkisér Nagyközség Képviselő-testületének segítségével, ahol korszerű
telephelyet kapott az Alapítvány-Teleház, mindenki megelégedésére.
Nagy árat követelt a Munkaügyi Központ az adott támogatásért 4 megváltozott munkaképességű ember 3 éves foglalkoztatását, ez óriási ár volt, de megérte, az idő ezt igazolta, utólag
elgondolkodva, nagy bátorság volt a kuratórium részéről az ismeretlen vállalkozás miatt.
2002-ben az építkezéssel együtt létrehoztuk a TELEPRINT nyomdát, és a jogot a
működésre az Oktatási Minisztériumtól és azóta is működik több kevesebb sikerrel, mert a
technikánk nem kifejezetten korszerű, de működőképes.
2003. májusában szerződést kötöttünk a Neumann János Tudományos Társasággal létrehoztuk a ECDL Akreditált Számítógépes Oktatási központot amely sikeresen működött éveken
keresztül, és több száz ember szerzett számítógép kezelői-használói bizonyítványt és tudást, a
képzett Jászkiséri szakemberek segítségével, amire utólag is büszkék vagyunk.
A fejlődés nem állt meg, mert a következő évek is azzal teltek el, hogy kerestük a lehetőséget
amely biztosítja a fennmaradást, több projektet megpályáztunk sikerrel is, és ezeket
beépítettük működési lehetőségeink közé.
Önkéntes segítők is nagyban segítették a programok tervezését, előkészítését és
megvalósítását. Így mondhatjuk, hogy Közösségi Civilközpontot alakítottunk ki, ahol

folyamatosan elérhető információs lehetőséget tudunk biztosítani az egyének és a közösségek
számára.
„ Mindenki irodája „ nálunk nem jelszó, hanem működő napi valóság.
A „ Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány „ Teleháza folyamatosan nyitvatartó, bárki által
szabadon látogatható intézmény, teljes egészében civil kontrol alatt működik.
Az önkormányzati és gazdasági együttműködés mellett fontosnak tartjuk a civil együttmüködés fejlesztését, ezért létrehoztuk a”CIVIL-JÁSZKISÉR” honlapot ahol nagy gondot
fordítunk a civilek együttműködés feltételeinek kialakítására „adatbázis „ létrehozásával
párhuzamosan kialakítjuk a „civil adatárat”
3. Az alapítvány Kapcsolat rendszere, segítő szervezetek, hivatalok.
A „ Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány „ megalapítása óta szerves része a közösségnek
akarva akaratlanul is összekapcsolódik különböző intézményekkel, egyénekkel,
közösségekkel, hivatalokkal.
Az alapításon és a kuratóriumon keresztül elválaszthatatlan kapcsolat fűzi a
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatához, Képviselő-testültéhez.
Csete Balázs általános Iskolához.
Nélkülözhetetlen kapcsolat van az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, és egyéb munkahelyek szervezése terén
nyújtott segítség terén. Felbecsülhetetlen az a segítség amit kaptunk, nélküle nem létezne az
alapítvány. Nagy köszönettel tartozunk az állandó támogatásért.
Teleház Szövetség Egyesület mint a TELEHÁZ hálózat megszervezője és összefogó szerve
van állandó kapcsolatban az alapítvánnyal.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Regisztráció: oktatási rendszerhez történő
csatlakozás céljaira.
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség: a megváltozott
munkaképességű emberek munkabiztonsági akreditációja munkaviszony létesítésére.
Egyenlő Bánásmód Hatóság Bp. a rehabilitációs eljárás követelményrendszerére szükséges
akreditáció megszerzése kapcsán.
Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelőség Debrecen:a rehabilitációs foglakoztatás ellenőrzése
és támogatása miatti akreditáció.
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Debrecen: a felnőttképzést folytató intézmény
„Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány” hatósági nyilvántartásba való vétele kapcsán.
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest:
ALAP TANÚSÍTVÁNY
Kiadásával 2012.julius 17. napjáig érvényes

AKREDITÁLT FOGLALKOZTATÓVÁ
nyilvánította az alapítványt, életbevágóan fontos kapcsolatot jelent a számunkra.

4. Kapcsolat a működő szervezetekkel, egyesületekkel.
Az egyesületeket, szervezeteket nem sorolom fel, csak hivatkozom rá, hogy a Jászkiséren
lévőkkel szinte mindegyikkel van kapcsolatunk, de együttműködési megállapodásunk van,
Jászkisériek Baráti Egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Jászkiséri Cigány Önkormányzat
Csete Balázs Honismereti Gyesület
Pendzsom Néptác Egyesület
Pedagógus Női Kar
Természetjárók Gyermek Egyesülete
Jászkiséri Sportegyesület
Jászkiséri Etnikai Szervezet
Néhány egyesületnek a CIVIL-KISÉR honlapon keresztül gondozzuk igény szerint a
biztosított tárhelyeiket, vagy a meglévő önálló honlapjukat. Igény szerint a számítógépes
rendszerünket oktatási célra is átengedjük.
Van kapcsolatunk jászsági civilszervezetekkel különösen azokkal, akik gondoznak
Teleházat
velük a kapcsolatunk a Szövetségen keresztül szorosabb és szervezettebb, az információ
szerzés gyorsabb és rendszeresebb.
Néhány Szolnoki alapítvánnyal és egyesülettel is, tartunk kapcsolatot akiktől a
pályázatokkal kapcsolatosan tudunk eredményes munkát végezni, ez is nagyon fontos a
számunkra.
Az „Életesély Alapítvány” tanfolyamain az alapítványunk elnöke szerzett projektervező és
pályázatíró tanúsítványt.
Nem vagyunk elszigetelve, így élvezhetjük az ebből származó előnyöket is, információszerzés, pályázatok megírásához szerzett előnyös útmutatások megismerése terén.

5. Az Alapítvány, mint munkahely:
Az alapítvány 1994-ben a megalakulásakor kifejezetten az önkéntes segítőkre építette a
vállalt feladatainak megoldását.
Az alapítók olyan kuratóriumi tagokat választottak akik önként vállalták, nemcsak a
kuratóriumi tagságot, hanem az ügyvitellel, ügykezeléssel, adminisztrációval együtt járó
munkát is. Elnöki teendők ellátását Gál András, gazdaságvezetési munkát Csillik Ferencné

adminisztrációt Korenchyné Zsemberi Erzsébet vállalta magára.
Az alapítvány bejelentett székhelye Petőfi út 1. az Általános Iskola épülete volt, ahol a
munkánkat zavartalanul végezhettük, üléseinket itt tartottuk, az iskola díjmentesen befogadta
a saját alapítványát, különösebb pénzmozgás akkor még nem volt.
Fizetett alkalmazottak még nem voltak.
Az alapítvány , mint munkahely 1997-ben e TELEHÁZ megalapításakor kezdődött.
Elképzelése az alapítóknak és a kuratóriumnak az volt, hogy munkanélküli, pályakezdőket
alkalmaz, az elgondolást gazdasági és szociális elvek támasztották alá.
Az alapítványnak pénze a munkabérekre, de egyéb dolgokra sem volt, meg kellett keresni
a Munkaügyi Központot és benne olyan támogatóra találtunk, hogy hosszú távra megoldotta
és még megoldja ma is, vagy nagyban segíti az alapítvány foglalkozatási lehetőségét.
El kell mondani, hogy az alapítvány élt is ezzel a lehetőséggel, és a törvényes keretek között
kihasználta.
Első munkavállalóink, fiatalok, Jászkisériek, elveink szerint alkalmazva, támogatottak:
voltak.
Balogh Tamás / Teleház vezető/ munkanélküli
Sebestyén Klára / adminisztrátor/ pályakezdő, első munkahelyes.
Szabó Andrea /adminisztrátor/ pályakezdő, első munkahelyes.
Biztosítva számukra az egyetemi, főiskolai továbbtanulás lehetőségét, amit nagyszorgalommal örömünkre el is végeztek.
Megelégedéssel, de dicsekvés nélkül el kell mondani, hogy a későbbiekben is tartottuk az
elvet és névszerinti felsorolás nélkül, munkahelyet talált az alapítványnál:
Pályakezdő fiatal: 7 fő / rövidebb, hosszabb időn keresztül/
Munkanélküli:
5 fő / rövidebb, hosszabb ideig/
Nyári, egyetemi, főiskolai gyakorlatát végezve: 5 fő.
2002-től megváltozott munkaképességű 5 fő ( jelenleg is alkalmazásban áll 3 fő)
A Munkaügyi Központ minden munkavállalónkat támogatott , és támogat ma is. A törvény
szerint engedélyezett ideig.
Minden alkalmazottunk részére biztosítottuk, az ECDL számítógép kezelői és használói
bizonyítvány megszerzését , mivel a képzéseket az alapítványnál végeztük
A kedvezményeket mindenki számára biztosítani tudtuk.
2006-ban megjelent Munkaügyi Minisztérium által kiadott rendelet értelmében, csak olyan
munkahelyek kapnak a megváltozott munkaképességű emberek után állami támogatást akik
rendelkeznek rehabilitációs akreditált munkahelyi tanúsítvánnyal.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz benyújtott kérelmünk és a különféle hatóságok
által kiállított igazolványok és regisztrációk alapján az alapítványt alkalmasnak minősítette és
kiadta az AKREDITÁLT foglalkoztatási tanúsítványt.
A tanúsítvány értelmében a jelenleg foglalkoztatott 3 fő részére az Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ 3 éves munkaviszonyra a garantált minimálbér és járulékainak
fedezetére 100% -kos illetve 60%-kos támogatást nyújt. ( a rokkantság foka szerint)

7. Mit tettünk a gyermekekért, az oktatásért?
Az alapítók, a kuratórium és az alapítvány miden dolgozója kötelességének érzi azon
munkálkodik, az alapító okirat szerint végezze munkáját és megvalósíthassa céljait.
Középpontban minden más vállalt tevékenység mellett a gyermekek, gyermekszervezetek
segítése, a tehetséges gyermekek támogatása, pályára állítása állt.
Az alapítvány megalapítása óta 7 olyan középiskolába, egyetemre készülő gyermeket, fiatalt
segítettünk nagyobb összeggel akik, ezzel a segítséggel tudtak elindulni.
Közöttük volt egy Bácskossuthfalvi lány, akinek a Szegedi Tudományegyetemre kerülését
segítettük anyagiakkal és kapcsolataink felhasználásával. Örülünk, hogy segíthettünk
Hagyomány szerűen már több éven keresztül meghirdetjük az általános iskolás gyermekek,
és gyermek csoportok közötti versengést a jobb eredmények elérésére. ( alsós és felsős
tanulók részére egyaránt)
Az eredmények elismerését évenként 150-200 ezer Ft-tal támogatja az alapítvány.
Nem maradhatnak ki az óvodás gyermekek sem, a rajzkiállításaikat, gyermekjátékok,
hagyományok őrzését (apáról-fiúra) támogatja az alapítvány nagy örömmel és nagyobb
összeggel
Éveken keresztül szerveztünk Számítógépes tanfolyamokat, ahol több száz ember
ismerkedett meg a korszerű informatika tudományával, és szerzett jártasságot a számítógép
használatára. Azt örömmel adjuk közre, az egész megyéből, de más megyéből is voltak
vizsgára jelentkezők. Tanfolyami oktatást , és a vizsgáztatásokat az alapítvány dolgozója
Madarász Sándor végezte (vizsgáknál segítette Otta Endre és Szabó Csaba informatikus)
Jelenleg is folyik egy számítógépes oktatás a Jászladányi Gimnáziummal kötött megegyezés
alapján, levelező tanulói részére, számítógépes ismeretek szerzésére
El kell azt is mondani, hogy nem vagyunk elégedettek az eszközeink kihasználtságával, ennek
több okát ismerjük.
8. Vagyon és eszközeink bemutatása:
Az alapítvány vagyonának leltári értéke 2007.december 31-én. 6510000,-Ft. az
Nagyobb értéket képviselő eszközeink:
1 db. Színes A/3 – lézer nyomtató
18 db. Számítógép teljes perifériával
3 db. A/4 nyomtató
1 db. A/3 Fekete-fehér másáló
1 db. Romayor nyomdagép
A kuratórium az alapítvány több évi nehéz munkáját igyekezett a teljes igényével a Jászkisér
Nagyközség - Képviselő-testületének megismerésre átadni, megtárgyalásra előterjeszteni.
Kérés nélkül nem fejezhetjük be a beszámolónkat, mert úgy tűnne, hogy nem járunk el kellő
gondossággal az épület és a környezetének védelmére.
Az épület felújítása 2002-ben fejeződött be és az akkor még szépen felújított épületen nem
látszott a felújítás szakszerűtlensége, de a következmények, most már igen, belső részeken a
vakolat omlása, úgy gondoljuk, hogy most még könnyen javítható volna.

A karbantartó csoportnál már igaz tettem róla említést, ígéretet is kaptam a megtekintésre.
Az utcai kerítés lehet, hogy nekünk fontos különösen, de kérnénk, ha lehetséges legyen a
környezetbe illő kerítés az elhasználódott drótkerítés helyett. Úgy tudjuk, hogy a nagykaput
kiegészítő kerítésszelvények még raktáron megvannak.
Az alapítók és Kuratórium nevében kérem a beszámoló tárgyalását, és elfogadását

Tisztelettel!
Jászkisér, 2008-05-15
Gál András
Kuratórium elnöke

