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2020 ÉVES BESZÁMOLÓ 
 

Január 

• Facebook oldalunkat létrehoztuk. 
 

• Megkezdtük az adományok gyűjtését (könyvek, játékok, gyermekruhák, stb.) a rászoruló gyermekek 
részére. 

 
 
Február 
 
• Az éves tagdíjak befizetése megtörtént. 
 
 
Március – Szeptember 
 
• Pénzgyűjtő adományurnát szerettünk volna kihelyezni az egyik benzinkúton. Úgy volt, hogy engedélyezik, 

de sajnos a COVID koronavírus helyzet miatt nem engedélyezték az urna kihelyezését. 
 
• Több támogatói levelet írtunk különböző cégeknek, webshopoknak, hogy használt tablet vagy laptoppal 

támogassák az egyesületünket, amivel rászoruló fogyatékossággal élő diákokat szerettünk volna 
támogatni, de sajnos a COVID helyzet miatt nem tudták támogatni az egyesületünket. 

 
• Új egyesületi logót terveztünk a régi helyett, valamint az arculaton is módosítottunk. 

 
• Az egyesületi Facebook oldalunkat megszűntettük és augusztusban létrehoztunk egy új közösségi oldalt, 

ahol egy felhívást tettünk közzé „Kérjük, támogassák egyesületünket, hogy másokon is segíthessünk!” 
címmel, hogy támogassák az egyesületünket használt laptop, tablet, gyermekruházat, játék, tartós 
élelmiszer adományokat várunk, amivel rászoruló családokat, fogyatékossággal élő gyerekeket, diákokat 
szeretnénk továbbra is támogatni. 

 
• Támogatói levelet írtunk több élelmiszeripari nagyobb cégeknek, hogy 15-20 ezer forint vásárlási 

utalvánnyal támogassák az egyesületünket azzal a céllal, hogy iskolánkét 1-2 olyan fogyatékossággal élő 
diákot szeretnénk támogatni, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a tanulmányaikban, tehetség-
gondozásukban vagy a képességfejlesztésükben. 

 
Október 
 
• Támogatói levelet írtunk a Intuisphere francia cégnek, akik támogatták az egyesületünket WebAcappella 

Fx + Grid Family (weboldaltervező program) korlátlan licensszel.  
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November - December 
 

 
• Pályázatot írtunk ki „No Para Tehetségek” címmel, ahol a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI tehetséges tanulói pályázhattak. A pályázati adatlapot 
összesen 23 tanuló, küldte el az egyesület részére. A legtehetségesebb három tanulót külön ajándékkal 
díjaztuk, a többi pályázó gyerekeket játékokkal, plüssfigurákkal stb. ajándékoztuk meg. 

 

 
 

 
 
 
• Egyesületünket ebben az évben az alábbi cégek támogatták: 
 

Zazaprint Grafikai nyomda; Intuisphere 


