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Mutassa be a szervezet tevikenysigit is eredminyeit! 3000 karakter

jegyezte A Sztriha Kalman Kvzhasznz Alapmtvanyt2 010. majusaban be a Csongrad

Megyei Bmrssag.A  Kiskundorozsmai Rsmai Katolikus Plibania kvr|l rigQta m{kvdu

eluzminye esperes, plibanos kvzvssigfejlesztuvnszervezudis tvrtinelmi Sariha Kalman 

tevskenysige, Dorozsmanak lelkipasAota volt. Papi m{kvdise soran igen nagyaki 

hangszll.t fektetett a kvzvssig tarsadalmi is kvzvssigi iletinek fejlesaisire, k|lvnbvzu

egyletek, egyes|letek a|apmtasara.N em viletlen tehama z alapmtsn iv valasztasa, ugyanis a

Fejlesztisiirt nev{ Sariha Kalman Alapmtvanya  Kiskundorozsmai Kvzvssigek civil

jvtt szervezudis azzal a cillal litre, hogy tamogassa a dorozsmai kvzvssigeket,

programok lehetusiget teremtsen kulturalis, oktatasi is szabadidus megvalssmtasara,

gyermekek, valamint tamogassa a hattanyos helyzet{ csaladok, etnikai kisebbsigek

programtarsadalmi integraciujat. Az alapmtvanyr iszt vesz szamos dorozsmai kvzvssigi 

(Csaladi megszervezisiben is lebonyolmtasaban Nap, Baba Bvrze, Csaladi Kvr, stb.),

tamogatja a dorozsmai kvzvssigek iletit, m{kvdisit is a Dorozsmai Kvzvssigi Haz

(Ifizsagim{kvdisit. A Kvzvssigi Haz ad otthont sztmmosd orozsmai kvzvssignek 

Tarsasjatik Klub, Cserkisz Csapatok, Gyermek Kvzvssigek, Baba-Mama Klub,Csoport, 

Karitasz Csoport, stb.).

nyzjtott paIyazatokat, egyet Idus is 2011-es ivben az vnkormanyzathoz be az Varosriszi

Kvzvssigi Programok Kerethez, itt 120000 Ft vissza nem tidtendu tamogatast nyert

programok megvalssmtasitra. palyazan hiazalintegraciss A amogatast a m{veludism 

kvzvsen hasznalta fel, a Mindenki karacsonya cmm{k aracsonyi i.innepsig megszervezisire

lebonyolmtasfua.is 

A dorozsmai ligetben livu staciskat felzjmtattaa  Petufi Sandor Mzveludism Haz A

kvzadakozasbul megip|lt Kizvaria adomanygffitisiben, amely a 2011-es ivben

kezdvdvtt, alapmtvanyunkt evskenyen riszt vett. Ehhez kapcsolsdoan fa|ltetisi akcist

szervezelt, 14 fa keriilt el|ltetisre, ezemIkiv{Ia z elutt ligettakadtasiamelyben avatas egy 

i s Dorozsma lako ssaganak.akciskat szervezett 

20I3-tul, 15-20 fu Szegedi Tudomanyegyetem, Juhasz Gyula Pedagoguskipzu karianak,

Felnuttkipzisi lntizetiben tanuls, nappali tagozatos hallgatsi sztattlszban livu

gyakorlatot.Andragsgusnak biztosmts zaknam 

folyamatban livu Egyhazi Csaladi Nap szervezisiben is kvzrem{kv|k azJelenleg 

alapmtrany,a mely 2013. aprilis 13-un ker|l megrendezisre a Petufi Sandor M{veludisi

Ha:zl;idvaran A hallgatukazBgyhazi Csaladi Nap szervezisiben is a lebonyolmtasabanis 

risz vesznek,



,i

g Az alapmtva ny kv zhasznu tevikenysi ei :

oktatas, kipes sigfej lesztis, i smeretterj e saisNevelis is 

Kulturalis tevikenysig is kulturalis vrvksig megsvasa

rszagi nemzeti is etnikai kisebbsigekkel kapcsolatos tevikenysig, elsusorban aA magyaro 

ci ganysag tarsadalmi is kulturalis fej le sztisedorozsmai 


