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2019 ÉVES BESZÁMOLÓ 
 

Január 

NEA-UN-19-Ö-V-1076 („Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható  összevont támogatás 2019.”, 
Egészségmegőrzés és érzékenyítés nyíregyházi diákok körében című pályázat, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.) pályázat megírása, beküldése.  

Sajnos 2019. május 3., a pályázatunk elutasításra került, figyelemmel a rendelkezésre álló 
keretösszeg kimerülésére. A pályázatunk Várólista 465. helyén áll. 

Megkezdtük az adománygyűjtő tevékenységünket, amelyben a 10 egyesületi tagokon kívül 10 
további önkéntes segédkezett. Az összegyűjtött adományokat (játékok, ruhák, cipők) a Nyíregyházi 
Egyetem egyik helyiségében, továbbá székhelyünkön helyeztük el. 

 

Február 

 
Adománygyűjtés a Jósa András Kórház gyermek rehabilitációs osztályon fekvő kis betegek részére. 

 
Felhívás adománygyűjtésre 

 
Urna kihelyezése a nyíregyházi egyetemen. 

 

  
 

A 10 önkéntesünk A Jósa András Kórház gyermek rehabilitációján fekvő beteg gyermekek körüli 
munkában segédkeztek. 
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Március 

Gelsi Zsolt támogató levelet írt az Incomedia s.r.l. külföldi cégnek, weboldalkészítő programra, 
amely magyar nyelvű. Április 8-án támogatták egyesületünket WebSite X5 Pro weboldalkészítő 
programmal. Gelsi Zsolt megtervezte és elkészítette az egyesület új weboldalát, az elnök-
helyettesek segítségével. A régi www.noparaegyesulet.hu weboldalt megszűntettük és új 
www.npe.hu domain nevet választottunk. A Magyar Hosting Kft. támogatta egyesületünket SSL 
tanúsítvány-al. 

Önkénteseink segítségével folytattuk az adománygyűjtést. 

 
Április 

Gelsi Zsolt több támogató levelet írt különböző cégeknek.  

A Canon Hungária Kft. támogatta az egyesületet egy multi funkciós MG6450 típusú nyomtatóval. A 
nyomtatót kölcsönbe kaptunk, amelyről kölcsönadási jegyzőkönyv készült. 

Önkénteseink segítségével folytattuk az adománygyűjtést. 

A BigSale Online Kft. támogatta az egyesületet egy Prezentációs Mobil állvánnyal. 

A Software Deals Windows 10 Pro + Office 2019 Home and Business korlátlan licenszel. 

 

Május 

Folytatódott a támogató levelek írása, amelyben önkénteseink is segédkeztek. 

 

Június - Szeptember 

A nyári szünet, nyaralások miatt az egyesület szünetelt. 

 

Szeptember 

Ismét adománygyűjtést hirdettünk meg a Jósa András Kórház Gyermek rehabilitációs osztályán 
fekvő gyerekeket támogató „Kérlek segíts” alapítvány, valamint a Kárpátaljai magyar gyermekeket 
támogató nyíregyházi Lions Club számára. Önkénteseink segédkeztek az adománygyűjtésben. 

 

Október 

Facebook oldalunkat töröltük, különböző okok miatt.  

Önkénteseink segítségével folytattuk az adománygyűjtést. 
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November  

Folytatódott az adományok gyűjtése. 

 

December 

Adományainkkal támogattuk a Kárpátaljai magyar gyermekeket támogató nyíregyházi Lions Clubot. 

 

 

Egyesületünk a Jósa András Oktatókórház Gyermek rehabilitációs osztály, Kérlek, segíts Alapítvány 
számára adott át adományt december 18-án. 
 
 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. december 31. 


