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Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Egyesü let
6600 Szentes, Honvéd u. 75.

2016. évi Közhasznúsági Jelentés
1. Számviteli beszámoló

A mérleg főosszege: 695e.Ft
Saját tőke: 695e.Ft
2. EgyesÜletünk a tárgyévben költségvetésitámogatást

nem igényelt, nem kapott.

3. Vagyonfelhaszná lás:

4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk.
5. Kozponti költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást
6. Vezető tisztségviselőink semmilyen anyagijuttatásban,

koltségtérítésbennem részsültek.

7. Tartalmi beszámoló

lsmét megrendeztük két legfontosabb egészségmegőrző programunkat: a Korai Fejlesztő Tábort és
segítettük az Asztma Tábort. Tavassza| ,,Beszéljünk róla l" programunkban meghívtunk egy
szakpszichológus kollégát, aki a ,,Csecsemőkori szabályozási zavarok" címmel tartott izgalmas
előadást. Érdekesség, hogy ez az előadás hamarabb hangzott el rendezvényünkön, mint Szegeden,
ahová szintén meghívták az előadót egy interdiszciplináris fórumra ! Beszélgetésrehívtunk egy

halmozottan sérÜlt gyermeket nevelő édesanyát, aki a mindennapok nehézségeiről, az
egészségügybenés fejlesztésben tapasztaltakról osztotta meg véleményétaz orvoskból, védőnőkből,
gyógypedagógusokból álló hallgatósággal. Sokat tanultunk tőle! Az évek során egyesületünk jó
hírnévretett szert az interdiszciplináris szakmai körökben,
felkéréstkapunk pályázatokban való részvételre.

így sok tagunkat hÍvják előadást tartani, ill.

