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Jegyzőkönyv
amely készült 2021. szeptember 6. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Gállné Busai Barbara
a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc
a Kuratórium tagja;
– Csiszér László
a Kuratórium tagja;
– Joanovits Róbert
a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
I. Az „A! generáció” projekt elindítása és az adományok felhasználása
Gállné Busai Barbara a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mert a kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak.
A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér
László kuratóriumi tag személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és Gállné Busai Barbarát, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

1. Az „A! generáció” projekt elindítása és az
adományok felhasználása
– Gállné Busai Barbara felkéri Joanovits Róbertet, hogy ismertesse az A! Generáció projektet és jelenlegi állapotát.
– Joanovits Róbert bemutatja, hogy másfél éve dolgozik egy munkacsoport ezen
a képzésen, amely egy új fiatal vezetői generáció kiformálást tűzte ki célul. A
képzési terv kialakult az iskola kurzusaiból és más tematikus hétvégékből három éves időtartamra 23 képzésből. Meg is lett hirdetve, amelyre a megálmodott 60 fős létszámban jelentkeztek is augusztus folyamán a fiatalok. Kifejti,
hogy nagy hite van arra, hogy valóban fontos lesz ez a képzési sorozat. Szeretne elindítani, akkor is ha ez nagy anyagi áldozatokkal fog járni.
– Gállné Busai Barbara elmondja, hogy több pályázattal próbálkozott melyek a
teljes projektköltséget átölelték és egész ígéretesek voltak ezek, de az egyik vé-

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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gül mégsem nyert a másikról pedig még mindig nincs hír, ami nem sok jót jelent.
Viszont a projekt meghirdetése óta összegyűlt némi adomány, két nagyobb
adakozásból 500.000 Ft és 850.000 Ft, vagyis összesen 1.350.000 Ft. Ez az a
tőke, amivel el tudnánk indítani a képzést.
– Lukács Ferenc megjegyzi, hogy a teljes projektköltséghez képest ez elenyésző
összeg, de önköltséges alapon el lehetne indítani a képzést.
– Csiszér László kifejezte örömét az A! generáció projekt felett. Támogatja, hogy
elinduljon.
– Gállné Busai Barbara kifejti, hogy nem hagyott fel azzal a reménnyel, hogy
esetleg sikerül valamilyen pályázatot nyerni. Próbálkozni fog még.
6/2021 (09.06) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag támogatja az „A! generáció” projekt elindítását és határoz arról, hogy a projektre már eddig érkezett 1.350.000 Ft-ot és ezután érkező adományokat is
teljes egészében fordítsa az Alapítvány erre a célra. Továbbá felkérni Gállné Busai Barbarát, hogy aktívan pályázzon az „A! generáció” projektre az előttünk álló három évben.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
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