
Dr. Verestóy Attila Alapítvány

Beszámoló a 2013-as évről



Jövedelmek

• Verestóy Attila Alapító 439.480 Ron

• Eastern Securities 25.103 Ron

• Udvarhelyi Önkormányzat 5.300 Ron

• Közösségi Alapítvány - Fuss neki! – 200 támogató 
9.660 Ron

• 2%-os jövedelem 5.426 Ron

• Magánszemélyek – 8 személy- 2.670

• Jogi személyek - 17 cég- 12.500

• Összesen: 500.139



Jövedelmek



Leadott kérelmek

• 165 pályázó a „A jövő magad vagy” 

elnevezésű ösztöndíj pályázathoz

• 4 pályázó kutatói pályázathoz

• 37 egészségügyi pályázó

• 6 szociális kérelem

• 44 civil szervezet (alapítvány, egyesület 

Hargita megyéből)



Támogatások

1. Oktatási támogatások: 219.070 Ron

2. Egészségügyi támogatások: 40.936 Ron

3. Szociális támogatások: 129.397 Ron

Összesen: 389.403 Ron





1. Oktatási támogatások

• 61 diák havi ösztöndíj

• 7 kutatói ösztöndíj

• 15 diák bentlakási vagy utazási költségei

• 55 diák egyösszegű támogatás

• Sakkozó diák támogatása

• Vetélkedők, konferenciák, oktató programok

• 4 osztály felszerelése multimédiás eszközökkel

• Kincsünk az egészségünk óvodásoknak, 
kisiskolásoknak

• Fuss Neki! 11 egyösszegű ösztöndíj

• 2% felajánlott adóból 1 diák egyösszegű ösztöndíj



Oktatási támogatások megoszlása

64,473,7

7,26

9,8

14,86

Ösztöndíjak

Multimédiás felszerelés

Szociális diáktámogatások

Különböző programok

Más diáktámogatások

- Ösztöndíjak 141.233 lej

- Multimédiás felszerelés 8.110 lej

-Szociális diáktámogatások 15.909 lej

-Különböző programok 21.258 lej

- Más diáktámogatások 32.560 lej



2. Egészségügyi támogatások

• 34 Hargita megyei beteg kivizsgálási, kezelési, 

esetenként műtéti költségei

• 2 tábor cukorbeteg gyermekek számára: 

– Yuppi tábor

– Udvarhelyszéki cukorbeteg gyerekek táboroztatása

• Szent Ferenc Alapítvány



3. Szociális támogatások

• 23 alapítvány, egyesület 

• Orbán Alapítvány havi támogatása 88758 Ron

• Napsugár az esőben Egyesület havi támogatása 

4200 Ron

• Pro Autist Alapítvány havi támogatása 9600 

Ron

• Civil Nap 7228 Ron

• 2 rászorult személy 2300 Ron





A Bice-Bóca gyerekek mindennapjai

Az alapítvány megalakulása óta támogatja az Orbán alapítvány Bice –Bóca csoportjának

napi ebédjét amely ebben az évben 88758 lej volt. Az alapítvány célja: Az értelmileg

akadályozott, mozgáskorlátozott és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok komplex,

átfogó fejlesztése, személyiségformálása. A Központ szolgáltatásaiban részesülő gyerekek

nagyrésze (66,66 % vagyis 26 személy) súlyosan akadályozott, középsúlyosan korlátozott

(25,6% vagyis 10 gyerek) és enyhe értelmi korlátozott (7,6% vagyis 3 gyerek). Jelenleg

13 gyerek állandó otthona a Központ, és 39 gyerek igényli a szolgáltatásokat.



Fiatal autisták

A Pro Autist alapítvány tevékenységét már 2009-ben megismertük, akkor segítettünk nekik

egy hordozható fogászati felszerelés megvásárlásában az autisták számára. 2011 áprilisától

havonta támogatjuk a felsőboldogfalvi Autista Központ működését havi 800 lejjel, ebben az

évben 9600 lej. Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásaival autista gyermekek és fiatalok,

illetve családjuk életvitelét megkönnyítse.Tevékenségeik: információs bázis kialakítása; szülői

tréningek szervezése; autista gyermekek oktatása, nevelése napközis programmal;

szakemberek számára szakmai továbbképzés, tanfolyamok szervezése.



Civil Nap

Az udvarhelyi civil összefogás erdményeként született az ötlet, azzal a céllal és abban a hitben, hogy együtt
gondolkodva, egymás munkáját segítve sokkal hatékonyabban dolgozhatunk a város érdekében. A nap
küldetése: felhívni a figyelmet a civil szféra szerepére, az önkéntesség fontosságára és emlékeztetni a
lakosságot az adó 2 %nak felajánlására. Fő támogatónk ebben a programban az Udvarhelyi Önkormányzat
volt, pályázat útján 5300 lej. A program szakértője Tankó Ágnes, partnereink ebben a programban:
Székelyudvarhelyért Közösségi Alapítvány, Caritas Családsegítő szolgálat, Civitas alapítvány, Udvarhelyi
Fiatal Fórum, Élő Szövet egyesület, Agora. Összesen 168, zömében fiatalkorú és középiskolás önkéntes
segítségével megtakarítottuk a Kerekerdő egy részét, madáretető odúkat helyeztünk el a Városi Parkban,
önkéntesek segítségével figyelemfelkeltő akciókat szerveztünk a tudatos vásárlás, felelős fogyasztás,
egészséges életmód fontosságára.



. 
“Kincsünk az egészségünk”

elnevzésű programunkat az egészség

világnapja tiszteletére indítottuk el

2009-ben. A program az ovódáskorú

gyerekeknek szól, és küldetése már

ebben a korban felhívni a gyerekek

figyelmét az egészség megőrzésének

fontosságára. Ebben az évben a Felső

és Alsósófalvi Remény

Napiköziotthonba járó gyerekeket

látogattuk meg a Harmatcsepp

önkéntescsoporttal közösen.



“Multimédiás osztályok felszerelésének támogatása” – az első kérelmet ebben a programban 2010-ben 

iktattuk és a nagyszámú kérelemre való tekintettel a kuratórium úgy döntött, hogy minden negyedévben tudunk

támogatást nyújtani egy ilyen osztály felszerelésére. Azóta 15 Udvarhelyi és 3 vidéki elemi iskola

osztálytermében tanulhatnak a diákok multimédiás eszközök segítségével. 2013-ban a következő iskolák voltak

a program kedvezményezettjei Palló Imre, Bethlen Gábor, Dr. Boros Fortunát Zetelaka valamint Tamási Áron.  

A programban részvevő tanítók vallják: az oktató-nevelői munka minősége nagymértékben fokozható az

informatikai eszközök használatával.



“Ifjúsági Üzleti program” – negyedjére voltunk támogatói és társszervezői a magyarországi Calasanctius 

Traning Program által szervezett programnak, amely középiskolás diákok számára biztosít lehetőséget, hogy egy 

hét alatt elsajátítsák a gazdasági és üzleti világ működésének alapelveit, közben fejlesszék kommunikációs és 

problémamegoldó készségüket. A programban 98 diák vett részt, négy szakmai modulban-alap és emeltszintű 

üzleti tervezés, marketing, média-összesen 14 csapatban dolgoztak a hét során. A modulok résztvevői 6-8 fős 

csapatban, a hét során egy közös projektmunka elkészítésén dolgoznak, amit a hét zárásaként egy prezentáció és 

egy csapatverseny keretében mutatnak be egy szakmai zsűri előtt. 



“A jövő magad vagy!” – az alapítvány legismertebb és legnépszerűbb programja, amiről már nagyon sokat

beszéltünk. Büszkén állíthatjuk, hogy az alapítványnak meghatározó szerepe van a Hargita megyei oktatásban. 

Hatodik alkalommal meghirdetett pályázatunkra 76 középiskolás, 89 egyetemista és 4 kutató kérelem érkezett. A 

program hitelességét és nemes célját erősíti, hogy újabb támogatókat sikerült bevonni, így 25 középiskolás, 12 

egyetemista és 3 kutató kapott ösztöndíjat az idei tanévre. Támogatóink: ABC Impex kft, Szilánk kft, Consensus 

kft és végül de nem utolsó sorban egy magánszemély aki már harmadik alkalommal támogatja az alapítvány

ezen programját. Az ösztöndíjakon kívűl számítógéppel támogattunk egy újszékelyi árva kislányt, valamint 154 

diák kapott 300 lej értékű iskolakezdési csomagot. Ezen kivűl bentlakási költségek valamint ingázási költségek

megtérítésével támogatunk 15 vidéki diákot. 



Az eredményhirdetés után is tovább kerestük a lehetőséget további pénzalapok összegyűjtésére amivel  újabb 

diákokat tudunk támogatni. Ezért neveztünk be a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány adománygyűjtő 

akciójára Fuss NEKI!, ahol önkéntesek segítségével sikerült meggyőzni több mint 200 támogatót és 

összegyűjteni 10730 lejt. Ennek köszönhetően újabb 11 egyetemista diák részesült egyösszegű ösztöndíj 

támogatásban.  Minden évben hangsúlyt fektetünk a jövedelmi adók 2%-ának  begyűjtésére is. Az itt összegyűlt 

összeget is diákok, oktatási programok támogatására fordítjuk.



Egy boldogabbKarácsonyt! – a tavalyi és tavalyelőtti sikeren felbuzdulva újra megszerveztük ezt az akciót

a Caritas családsegítőszolgálat segítségével. A program célja, hogy önkénteseink házi készítésű süteményei

minél több idős és egyedülálló ember arcára mosolyt varázsoljanak az ünnepek alkalmával.  29 önkéntes

kapcsolódott be a programba, 85 drb félkilós süteménycsomagot sikerült összeállítani, amelyet a Caritas 

családsegítő szolgálata szállított ki a rászorulóknak. Az akció második fele Csíkszentdomokoson

folytatódott hasonló sikerrel, itt 64 drb félkilós süteménycsomagot osztottak szét ugyancsak

rászorulóknak, 30 önkéntes és a Szent Margit apácarendi főnövér segítségével. 


