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' Készült az
,Amigos
kuratóriumi üléséről.

}tÜ l\l YV

a gyerekekért Alapítvriny 2019. junius 14-én 11.00 órakor

megtartott

A kuratóriumi ülés helye: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F
A kuratóriumi ülés ideje: zalg.júniu§
Jelen

vannak:

14" 11.00 óra

§friffi iáJ3.,

veszelszki Marta

F'ábián Sára köszönti a megjelenteket. Megáilapítja, bogy az ülés határozatképes.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokra nem érkezett új javaslat.

Napirerrdi pontok:
1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztása
7. A 2018-2019-es tanév eredményeinek elfogadása
3. A 2al9-2a20-as tarrév szeruezeti prioritásainak meghatátozása
4. Munkaváilalók tervezett létszáma
5. 2al9-2020-as tanév pénzúgyitervezete

Fábián Sára a jegyzőkönyv vezetéséreVeszelszki Mártát, a jegyzőkönyv
Józsefet kéri fel. Fábián Józsefjavaso§a levezető elnöknek Fábián Sárát.

hitelesítéséreFábián

l.sz. határozat: A Kuratóriurn tagiai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat,
egyhangúlag elfogadják jegyzőkönywezetőnek Veszelszki Mártát,

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábián Józsefet, levezető elnöknek Fábián Sárát. A Határozatok
Könyvébe 212019, sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér az 2. sz" napirendi pontra. Levezető elnök ismerteti a rnegjelentek előtt a
2a í8 -20 19 -es tanév ftíbb szervezeti eredményeit"

A Kuratórium tagiai egyhangúlag elfogadják a 2018-2019-es tanévi főbb
eredményekről készült beszámolót. Á Kuratórium tagiai megállapítjá§ hogy az
eredmények megfelelnek a várakozásoknak. A Határozatok Könyvébe 3/2019. sorszám
alatt kerül trej egyzésre.
Z.sz. határazat:

-

Levezető elnök rátér a 3. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt a
stratégiai prioritásokról szóló tewezetet, mely az alábbí hét f(' pontot tartalmazza,.

1.

Orv-osi és szakmai (kórházi) kapcsolatok erősítése , kiépítéseés a szakmaiság kutatása
vidéki működés fejlesztése: városfelelősök, kórházfelelősök és a Boldogságért-felelős

2. A
3.
4.
5.
6.
7.

Amigo kapcsolatának erösítése, a vidéki városok múködésének támogatása. segítése
Amigo-felelős rendszer újragondoiása: egy kevésbé törékeny, sokkal rugalmasabb
munkavállalói rendszer kialakítása
A marketingkommunikációs stratégia megfogalmazása, a különböző kommunikációs
csatornák szerepének és üzeneteinek összehangolása
A különböző magátradományozást támogató kezdeményezósek összehangolása
A belső rnűködési rend dokumentálása tudásátadás céljából
A 2018-2019-es tanévben elkészült nyelvi munkaíiizetek továbbfejlesztése, szakmai
partnerségek kialakítása a munkafiiz§tek magas szakmai minőségének biztosítása
érdekében

A stratégiai prioritásclk mellett aLevezető elnök ismerteti

1.

A

szabad felhasználású források növelése

a

a négy főbb

rövid távú célt:

magánadományozói bázis növelésén

keresztül

2. A
3.

rendszeres magánadományozői bázis növelóse olyan mértókben, htlgy egy
Amigo-felelős bérétki tudják termelni
Az Amigo-felelősség anyagi eiismerésének növelése, lehetőség teremtés a magasabb
bérek kifizetésére

4. A

visszatérő céges támogatók arárryának erősítése

3.sz. lratározat:

A

Kuratórium tagiai egyhangúlag elfogadják

a

2019-202a tanévre
vonatkozó szervezeti príoritásokat valamint a rövid távú célokat és felkérik Fábián §árát,
valamint az alapítvány munkavállalóit a tevékenységek megvalósítására. A Határozatok
Könyvébe 412019. sorszám alatt kerül bejegyzésre.
Levezető elnök rátér a 4. sz. napirendi pontra. l-evezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az
Alapíwány fizetett munkavállalói tervezetét.
4.sz. határozat: A kuratórium tagiai egyhangúlag elfogadják, hogy 2019 szeptemberétől
Fábián Sára, a kuratórium elnöke továbbra is teljes állásban dolgozik az alapítványban, Le
Kim Evelín megbízását meghosszabbítják 2019. októberéig, Szegő Júlia megbízását
meghosszabbítják 2019. októberéigo valamint elfogadják Ferencz Fanni alkalmazását
Boldogságért felelős Amigókénto és Pribula Póter alkalmazását Fenntarthatóságért felelős
Amigóként. A Határozatok Könyvébe 5l20l9. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnÖk tátét az 5. sz. napirendi pontra" Levezető elnök ismerleti a megjelentek előtt az
A lapítvány 2a t 9 -2a2a -ra vonatkozó pénzügyi tervé t.
S.sz. határozati A kuratórium tagiai egyhangúlag e|fogad ják az Alapítvány 2019-202a-ra
vonatkozó pénzÜgyi tervét. A Határozatok Könyvébe 6l2a§. sorszám alatt kerül
bejegyzésre.

Kmf.
A jegyzőkönyv hitelességót igazolom:

Fábián Sára

veszelszki Márta

6T

Fábián József

