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Készült az Amigos a gyerekekért Alapítv ány 2020,június I4-én,15,00 órakor megtartott
kuratóriumi üléséről,

A kuratóriumi ülés helye: Park Villa Csopak, Kossuth utca 16.

A kuratóriumi ülés ideje:2020.iúnius l4. l5.00 óra

Jelen vannak: Forgács-Fábián Sára
Fábián József
Fehér Balázs
Rácz Kamilla
veszelszki Márta

Forgács-Fábián Sára köszönti a megielenteket. Megállapílla,hogy az ülés határozatképes,
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokra nem érkezett új javaslat,

Napirendi pontok:
1. Levezető elnök a jegyzőkönywezető és hitelesítő megválasztása
2. A2019-2020-as tanév eredményeinek összegzése
3 . 2020. 3, és 4. negyedév, valamint 202I. éves költségvetésének elfogadása
4. A rövid távú stratégia irányvonal meghatározása
5. Covid-19 helyzetben az AlapíNány menetrendjének tervezése
6, A2019. évi beszámoló elfogadása

Forgács-Fábián Sára a jegyzőkönyv vezetésére Veszelszki Mártát, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Fábián Józsefet kéri fel. Fábián Jőzsefjavasolja levezető elnöknek Fábián Sárát.

l.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokato
egyhangúlag elfogadják jegyzőkönylvezetőnek Veszelszki Mártát,,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábián Józsefet, |evezető elnöknek Fábián Sárát. A
Határozatok Könyvébe 112020. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér az 2. sz. napirendi pontra. Levezető elnök ismerteti a megielentek előtt a
20 I 9 -2020 -as tanév főbb szerve zeíi er e dményeit.

2.sz. határozatz A Kuratórium tagjai egyhangúIag elfogadjáka2019-2020-as tanévi főbb
eredményekről készült beszámolót. A Kuratórium tagjai megállapítják, hogy az
eredmények megfelelnek a várakozásoknak. A Határozatok Könywébe 212020. sorszám
alatt kerül bejegyzésre.
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Levezető elnök rátér a 3. sz. napirendi pontra. Levezető elnök ismerteti a megjelentekelőtt az
Alapítvány 2020.3, és 4. negyedévi, valamlrrrt202I. éves pénzügyi tervét és költségvetését.

3.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúIag elfogadják az Alapítvány 2020.3. és 4.

negyedévi, valamint 2g2l. éves pénzügyi tervét és költségvetését. A Határozatok
Könyvébe 312020. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 4. sz.napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt a

stratégiai prioritásokról szóló tewezetet, mely az alábbi kilenc fő pontot tarta|mazza:

1. A változőkörnyezeth ez vairő folyamatos, agilis alkalmazkodás, akihívások között is a
támogatói bázis és az önkéntesek megtartása illetve erősítése
Új foglalko zás.i mődszerek tesztelése és finomhangolása
Az önkéntesek és munkavállalók mentálhigiénés ellátásának szeryezett, fenntartható
megközelítése

4. Az önkéntesek képzési rendszerének fejlesztése
5. A közösség mélyítése, különös tekintettel a kontaktusmentes csapatépítési formákra
6. Orvosi és szakmai (kórházi) kapcsolatok további erősítése, a hatásmérés szakmai

alapon történő kutatása
7 . Amigo-felelős rnunkavállalói rendszer további fejlesztése

8. Szakrnai támogatói hálőzat erősítése

9. Tevékenység kialakítása egy új városban

4.sz. határozatz A, Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a 2020-2021 tanévre
vonatkozó szervezeti prioritásokat valamint a rövid távű célokat és felkérik
Forgács-Fábián Sárát, valamint az alapítvány munkavállalóit a tevékenységek
megvalósítására. AHatározatok Könyvébe 412020. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Leyezető elnök rátér az 5. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa az Alapítvány
j árványügy i hely zeír e adott reakc iój át é s további terve it.

S.sz. határ ozat: Akuratórium tagjai egyhangúlag elismerik, hogy az Alapítvány gyors és

hatékony vá|aszt adott a megváltozott helyzetre a digitális foglalkozások elindításával.
Hangsúlyozzák továbbá a rugalmas és gyors reakció fontosságát, és felkérik
Forgács-Fábián Sárát a helyzet folyamatos monitorozására és hatékony kezelésére. A
Határozatok Könyvébe 512020. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 6. sz. napirendi pontra. Levezető elnök ismerteti, hogy abeszámolő az

ülés időpontjárya nem készült el, tekintettel a Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában
megjelent Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adőzási könnyítésekrő1 sző|ő 14012020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alaplán ismertetett határidő módosításra.

2.
J.
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6.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy az Alapítvány
beszámolójának elfogadását, mint napirendi pontot a következő kuratőriumi ülés
napirendjére tűzzék. AHatározatok Könyvébe 612020. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Kmf.

A j egyzőkönyv hiteless égét igazolom.
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