
Széchenyi Diákságért Alapítvány

7621 Pécs, Király u. 44.

Szöveges beszárnoló a Széchenyi Diákságért Alapitvány 201S-ben végzett tevékenységéről

Az alapítvány cé|ja, hogy támogassa

- a hatékonyabb tanrr!niárryi munkát elősegító eszközók, berendezési tár,gyak beszerzését

- az iníézmény által szervezett i{írságvédelmi, drogrnegelőzési, gyelnrekbántalmazással, gyerrneki

iogokkal és kötelességekkel, családon beliili er,őszakkal kapcsolatos előadások tartását, kiadványok
megjelenítését

- szociális tevékenységet, családsegítést

- nevelést és oktatást, képességfejlesztést, iSmeretterjeSztést

- tehetséges diákok számára pályázatok kiírását

- lrátrányos helyzetben lévőjó tanulót

- iskolán beliili háziversenyek, vetélkedők helyezettjeinek j utalrnazását

- iskolák közötti versenyeken való részvételt

- szakmai intézmónyek rendezvényeinek látogatását

- kulturális, szakmai és közösségi munka, valamint a spofi terén €lértjó eredmények jutalmazását

- szűkebb és tágabb környezetiink műszaki-gazdasági életének, technikai vívmányainak
megiSmefietését

- környezetvédelem megismertetését és gyakorlati alkalmazását

- iskolai, kulturális, sport, szakmai stb. rendezvényeket

- iskolai évkönyv elkészítését, bel-és külföldi tanulmányi kirándulásokat

- töfténelmi, népi és míivészeti ernlékek széles kör,ben való megismefietését

Az alapítvány az alábbiakban meghatározott közíeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket
végzí:

o Gimnáziumi,szakközépiskolai,szakiskolainevelés-oktatássegítése
o szociális tevékenység, gyermek- és i|úságvédelerrr
. kultuálistevékenység

' Spofi

A kö--fclctclatokat uz ulapín/my köl,etett nódon Iátja eI.

Az Alapító okiratban lefektetett céloknak rnegfelelően az A|apítvány 2015-ben az alábbl

tevékerrységeket fol}tatta:



l. Támogatások:

a. Kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása-színház és hangverseny látogatás
b, Tanulmányi és iskolai pályázatokon való részvétel és azok díjazása

c. Ballagási és év végi jutalmazások

d. Tanulmányi ősztőndíjpályázat keretében 2 diák, közülük nyeft el egyszeri támogatást.

e, Külföldi cserekapcsolatok utazási költségeinek támogatása: Zittau.

f. Az osztályok év végi tanulmányi osztálykirándulásainak támogatása (10 osztály)
A támogatások összege az alábbiak szerint alakult e Ft-ban:

színház, hangverseny 1.848

ösztöndíj ta nulmányi 2014-2015-1l. félév 73

tanulmányi kirándulás 497

ballagási jutalmak, év végi jutalomkönyvek 9-].1.

évfoIyam 2o9

Zittaui kapcsolat 50

Tanulmányi versenyek, iskolai pályázatok 1-28

2. Teclrnikai fejlesztés 998. e Ft
3. A20l4-2015-es tanév évkönlvének megjelentetése: 440. e Ft
4. Egyéb kiadás: (könyvelési díj, tiszteletdíjak és közterhei, páncél beszerzése és bankköltség)

500, e Ft tett ki.
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