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Közhasznúsági jelentés 2009. 
 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány nevében szeretném ezúton tájékoztatni szervezetünk 
2009-ben végzett munkájáról, és a 2010. esztendőre vonatkozó terveiről. 
 

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően  
2008. decemberében indította az „Esély a jövőért” hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, 
12 hónapon át tartó projektet, melyben egy óvodapedagógus, egy tanító, valamint egy pszichológus 
tevékenykedett számos egyedi módszert alkalmazva a gyermekek szüleinek folyamatos bevonásával.  
2009. november 30-án véget ért ugyan a program, viszont a munka nem állt meg, és 2009 októberében 
kiderült, hogy nyertes pályázatnak köszönhetően újabb két esztendőre folytatódhat a megkezdett munka 
Hernádszentandráson, immár Tanoda keretei között. 
Az alapítvány 5 éves történetének legnagyobb eredménye, hogy Hernádszentandráson és a térségben is 
egyedülálló programhoz kapott támogatást, melynek köszönhetően 2010. január 1-től megkezdheti 
működését a „Hernád-völgyi Tanoda”, mely reményeink szerint a biztos két évet követően folyamatosan 
szerves részét képezheti Hernádszentandrás életének. 
 
 

Támogatóink voltak 2009-ben:  
• B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecénás Alap (Aug.20-i rendezvény támogatása: 150.000 Ft) 
• B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecénás Alap (Tehetségkutató Fesztivál támogatása: 100.000 Ft) 
• Nemzeti Civil Alapprogram (Működési célú pályázat: 150.000 Ft) 
• Norvég Civil Támogatási Alap (Felzárkóztató Program: 19.966 EUR, ~ 5.200.000 Ft) 
• Polgári Magyarországért Alapítvány („Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat: 120.000 Ft) 

 

 

Tevékenységek 2009-ben: 

• A megalakulásunk óta minden éven - így 2009-ben is - könyvjutalmat adtunk át 
Hernádszentandrás legjobb alsó-, illetőleg felső tagozatos általános iskolai tanulójának. 

• Hozzájárultunk a Szendrey László református lelkész, költő, író tiszteletére rendezett 
emlékműavatás és „post humus” díszpolgári cím adományozás megvalósításához 2009. 
augusztus 20-án. 

•  Pályázati forrásból hozzá tudott járulni az alapítvány a Hernádszentandráson harmadik ízben 
megrendezett Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál költségeihez. 

• Megszerveztük a „Szentandrási Esték” közéleti fórumsorozatot, melyhez pályázati forrásból 
elnyert összeggel is hozzájárultunk. 

 
 

Az alapítvány tervei a 2010. esztendőre: 
 

• „Hernád-völgyi Tanoda” elindítása Hernádszentandráson  

• Hernádszentandrás Monográfiájának második kiadása 

• Nyári tábor szervezése hernádszentandrási diákoknak 

• Kulturális rendezvények szervezése, támogatása  

• Könyvjutalom a 2010. év legjobb hernádszentandrási alsó-, illetőleg felső tagozatos általános 
   iskolai tanulójának. 



 
 

 
 
Tisztelettel kérem Önt, hogy amennyiben lehetősége engedi, pénzbeli, természetbeli, vagy egyéb 
formában támogassa az elkezdett közösségfejlesztő munkát Hernádszentandráson. 
 
A 2010. esztendő legnagyobb kihívása a Hernád-völgyi Tanoda elindítása, valamint a Hernádszentandrás 
Monográfiájának második kiadása, mely két ügyben való segítségét, közös támogatók találását, ötleteit 
és tanácsait előre is köszönöm. 
 
 
 
Hernádszentandrás, 2009-11-30 
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