A DOMBÓVÁRI KISGIMNAZISTÁKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
TEVÉKENYSÉGE A 2015-ÖS ÉVBEN

A kuratórium a következőkben felsorolt eseményeket, eszközöket és tanulókat
támogatta:

Dombóvári Kisgimnazistákért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdetett a
tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok számára, a gimnáziumi képzésük segítségére
1 Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor, a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2015.
tanévben nettó 100.000 Ft volt..
2 Pályázók köre
A pályázati kiírás keretében pályázhattak az Illyés Gyula Gimnázium 6., 7., 8., 10.,
11., 12., 13. évfolyamos tanulói, aki/akinek
• tanulmányi átlaga minimum 4,1 (2013/2014-es tanév végi bizonyítványának és
a 2014/2015-ös tanév félévi bizonyítványának átlaga alapján);
• saját magában tehetséget érez valamely tantárgy iránt;
• családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 55.000 Ft-t.
3 Támogatás mértéke
A pályázati kiírás keretében a tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok nettó 10.000
Ft/fő támogatásban részesülhettek, mely két összegben került kifizetésre.
4. Támogatás formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (készpénz), melyet 2015. május
20-ig a tanuló nevére kiállított számlával igazolni kellett.
A támogatást elnyert tanulók az Alapítvánnyal szerződést kötöttek, mely tartalmazta a
támogatás módját és szabályozta a felhasználás igazolásának lehetőségeit. A
támogatás két összegben került kifizetésre.
5. Pályázati támogatás adható
A pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott tanulók
• tanulmányaikkal járó kiadásaik, illetve
• a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé tétele érdekében vállalt feladataik

költsége volt támogatható.
7. Egyéb feltételek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Mentori programjában részt vevő diák nem
részesülhetett a Kuratórium által kiírt pályázat támogatásában.
A pályázatnak tartalmaznia kellett:

-

• a kitöltött adatlapot;
• a pályázó 2013/2014-es tanév végi és a 2014/2015-ös tanév félévi bizonyítványának
fénymásolatát;
• a kérelmező családtagjainak nettó jövedelemigazolásait (havonta rendszeresen
mérhető jövedelem esetén az utolsó háromhavi átlagjövedelmet, egyéb jövedelmeknél
pedig az előző évi jövedelmet);
pl.: Nyugdíjfolyósító Intézet igazolása, munkáltatói igazolás, családi pótlék,
gyermektartási díj, árvaellátás, stb. ;
a gondviselő kézzel írt nyilatkozatát a családtagok és az eltartott gyermekek
létszámáról.

A pályázat tartalmazta a következőket:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a benyújtott pályázati dokumentációhoz az
osztályfőnököktől javaslatot kérünk.
A 2015-ös tanévben a kiírásnak a következő tanulók feleltek meg:
Nagy Liliána
Bakonyi Dávid
Balázs Lilla Alexa
Babai Klaudia
Pataki Alexa
Biró Cintia
Szórádi Zsófia

Hegyi Betti
Illés Enikő Szabina
Pintér Patrik
Horváth Emma Tamara
Az iskolában körültekintve és mérlegelés után, árajánlattal egyeztetve, a nyelvi terembe 1
laptop és egy projektor vásárolt az alapítvány a nyelv tanulás könnyítése érdekében.
Természetesen az eszközök beüzemelését is finanszírozta az alapítvány.
Kétszer voltak a német nyelvű osztályokból gyerekek német színházban, busszal, az utat az
Alapítvány finanszírozta.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől elektronikus tankönyvet
vásároltunk Vértesi Alexa részére, ezzel segítve tanulmányait.

Dombóvár, 2016. május 13.
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