Tájékoztató - Felhívás
Álmaink:

A jelenlegi valóság:

Kedves Szülők!
A Futár 2002 Alapítvány nevében szeretnénk az alábbiakról tájékoztatni Önöket:
2020 márciusában a XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot írt ki civil szervezetek számára iskolaudvarok felújítására,
korszerűsítésére és zöldfelületi fejlesztésére. Erre a pályázatra benyújtottuk terveinket, sajnos nem nyertünk, de az
önkormányzat, a pályázattól függetlenül, az iskolaudvar terveztetésére 800 000 Ft támogatással segítette
alapítványunkat. A Futár 2002 Alapítvány anyagi kiegészítésével a tervrajz, a költségvetési és kivitelezési terv 2020 őszén
elkészült. A teljes udvarfelújítás költsége a tervezet szerint 87.444.488 Ft, mely összeg annyira magas, hogy egy ütemben
sajnos nincs lehetőségünk a megvalósításra.
2021-ben a XIII. Kerületi Önkormányzat újra pályázatot írt ki, amire az alapítvány már benyújtotta a pályázati anyagot.
Az elbírálás időpontja a májusi testületi ülés után várható. Pályázatunkban 1. ütemben a játszótéri területünk
megnövelése, ütéscsillapító burkolat építése szerepel. Pályázatunk sikere esetén egy 18.650.000 Ft-os beruházás tudna
megvalósulni, melyből önrészként Alapítványunk 2.000.000 Ft-t tudott vállalni.
Az iskolánkat támogató alapítványunk számára 2020-ban az Önök által az iskolaudvar felújítására felajánlott összeg
559 000 Ft, amit elkülönítve kezelünk, nyertes pályázat esetén használjuk csak fel ezt az összeget. A pályázat sikere
esetén szeretnénk további játszótéri játékokat beszerezni (melyek a fenti képeken láthatók), ehhez kérjük szépen az
Önök támogatását ismét: támogatói jegy vásárlásával (igényüket kérjük szépen az osztályfőnököknél jelezzék), illetve
az alapítvány számlaszámára történő adományok utalásával járuljanak hozzá, hogy egy megújult, biztonságos
játszótérrel fogadhassuk az új tanév kezdetén a gyerekeket.
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Közleménybe kérjük feltüntetni: TÁMOGATÁS UDVARFELÚJÍTÁSRA
Az iskolaudvar felújítására felajánlott összegről alapítványunk igazolást állít ki, mellyel céges befizetés esetén az adóalap
csökkenthető.
Az alapítvány bevétele a felajánlott adó 1%-okból, a beérkezett
2020-ban a felajánlott 1%-okból 1 644 337 Ft-ot kaptunk, köszönjük szépen!

Kérjük, idén is támogassák a Futár 2002 Alapítványt!

adományokból

tevődik

össze.

Adószámunk: 18112618 - 1 - 41

Nagyon nagy szükségünk lenne a beérkezett támogatásokra, hogy terveink szerint megvalósulhasson az udvar
felújításának 1. üteme.
Együttműködésünk eredményeképpen, reményeink szerint, ősszel már megújult, kibővített játszótérrel várhatjuk az
Önök gyermekeit! 
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