
 Az alapítvány neve: ISKOLABARÁT ALAPÍTVÁNY 
 

Alapította 1995-ben Demeter Lajosné igazgatónő. 

 

 Az alapítvány célja és tevékenysége:  

  

Az alapítvány célja, hogy segítse és javítsa a Mindszenti Általános Iskola (Székhelye: 

Mindszent, Szabadság tér 2-3.) keretében folyó oktató-nevelő munka eredményességét, 

az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítását, s az ott tanuló diákokat. 
 

       Az alapítvány tevékenysége: 

        Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 Kulturális tevékenység, 

 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 
 

Kulturális tevékenység:  

A kulturális szolgáltatások, helyi közművelődési tevékenység támogatása, ezen belül 

 osztályok, csoportok színház és mozi látogatásának támogatása 

 kulturális bemutatókhoz terembérlet biztosítása a hagyományápolás érdekében 

 kulturális, művészeti tevékenységekhez eszközök beszerzése 

 művészeti tevékenységhez kapcsolódó versenyeken való részvétel támogatása 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység: 

 szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének segítése, 

esélyegyenlőség biztosítása 

 szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek javítása 

 tehetséges diákok sportversenyekre való eljutásának támogatása 

 szép eredményeket elért tanulók jutalmazása, további eredményeik követése 

 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés körében az alábbi feladatokat végzi: 

 eszközök beszerzése a tanulás feltételeinek javítása érdekében 

 infrastrukturális feltételek javításának segítése 

 a tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szabadidős programok támogatása. 

 tehetségek kibontakoztatására szolgáló programok, versenyek támogatása 

 az iskolai hagyományok megtartására irányuló tevékenységek segítése 

 az iskolahasználók igényeinek megfelelő fejlesztések segítése  

 a diákszervezetek tevékenységének figyelemmel kísérése 

 Alapítványi célra az alapításkori vagyon – a 10.000 Ft törzstőke kivételével - 

annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező 

készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.  

 Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján az alapítvány ügyvezető 

szerve: a kuratórium dönt. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása 

felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről is a kuratórium gondoskodik. 

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti 

a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 

elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
 



Konkrét és megvalósított feladatok: 

- Tanulmányi kirándulások (fejenként 1000Ft, Erdélynél 1500Ft); versenyek 

(részvételi-díj, utiköltség stb), kulturális és sport programok támogatása. 

- Néhány kisebb eszköz pl nyomtató, hangfalak, játékok, labdák stb. beszerzése 

- Helyi pályázat kiírása: pl „Javíts egy jegyet!” osztályok részére 

- Nagyobb projektek megvalósítása: Két mosdó korszerűsítése, iskolaudvar 

rendezése, szépítése, játszótér, szabadtéri kondipálya kialakítása. 

 

Tervezett projektek:  Iskolaudvar további fejlesztése: 

    újabb játékok beszerzése, Agora kialakítása. 

 

Az alapítvány bevételi forrásai: 

  szja 1%-a, jótékonysági báli, valamint lakossági ill. céges adományok. 

 Az idén az szja-ból 530.000,- Ft támogatást kaptunk (tavaly 770.000,- Ft volt). 

 A jelenlegi egyenlegünk 2.327.000,- Ft. 

 

Mindszent, 2017. november 7.      

 

                                                                                                              Soósné Balázs Katalin 

                                                                                                               Kuratórium elnöke 


