BESZÁMOLÓ

NÉMET NEMZETISÉGI TEVÉKENYSÉG 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA (NEMZ-CISZ-20-0243)
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 1.200.000 FT,A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Fontos számunkra, hogy a nemzetiségi közösség valamennyi korosztályát támogassuk valamilyen
formában, így is erősítve a német nemzetiségi identitást. Ezért tevékenységünk az óvodásoktól egészen a
kultúrcsoportokban vagy azokon kívül tevékenykedő idősebb korosztály is kedvezményezettje.
Szervezetünk elsősorban működési célra tud forrásokat szerezni, ezekhez kapcsolódnak a különféle
esetleges programokra irányuló pályázat. Ezért jelen pályázatból számos olyan eszközt, kiegészítőt,
kiadványt, logózott kiadványt, jutalomkönyvet, fellépő ruhát tudunk beszerezni, amelyeket más pályázat
keretei között nem tudunk megvalósítani.
Így összességében elmondható, hogy jelen pályázat kulcsfontosságú a német nemzetiségi közösség
szempontjából.
A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSA
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Szervezetünk működését az adminisztrációs kiadások alapozzák meg, így a számviteli kiadások
egy részét, valamint csekély mértékű irodaszer beszerzést valósítottunk meg, bankköltséget
rendeztünk jelen forrásból.
A Deutscher Kalender megrendelésével a helyi intézményeket ajándékoztuk meg, mint minden
évben.
A német nemzetiségi nevelés szempontjából fontos a pedagógusok ellátása megfelelő
szakkönyvekkel, valamint az eredményes tanulók német nyelvű könnyített olvasmányokat kaptak
a tanév végén. A DSD nyelvvizsgán eredményesen szereplő diákok pedig értékes könyvutalvánnyal
lettek gazdagabbak.
A "Mi Svábok" kötet megvásárlásával szintén a helyi oktatási intézményeket, könyvtárat és
néhány a német nemzetiségi életben aktív személyt ajándékoztunk meg.
Kisebb értékben élelmiszert szereztünk be kisebb összejöveteleinkhez, amelyeket a
járványhelyzet megengedett.
Fontos eleme tevékenységünknek az archiváló tevékenység, melyet folyamatosan végzünk. Ez
kulcsfontosságú volt több későbbi projektünk sikerét tekintve is.
Minden évben kiemelten támogatunk egy nemzetiségi kultúrcsoportot, 2020-ban ez a 15.
éves fennállását ünneplő Bogdaner Singkreis volt. Számukra fellépő ruhákat egészítettünk ki,
valamint a 15. éves jubileumhoz kapcsolódó sördélutánra logózott söröskorsók elkészítéséhez
járultunk hozzá, mely korsókat a nemzetiségi életben nagyon aktív szereplők számára nyújtottunk
át.
A német nemzetiségi disznóvágás hagyománya újra virágkorát éli, ezért logózott kötényeket
kapott a csapat. Ezzel kapcsolatosan kékfestő terítőket is készítettünk, melyeket a beltéri
eseményeken használunk.
Az eszközpark fejlődésével a raktározásra is nagyobb hangsúlyt fektetünk, így műanyag tároló
ládák, a környezettudatosság jegyében szelektív kukák, a sötétedés utáni rendezvényeinkhez
meglévő sátrakhoz világítás került megvásárlásra.
Hangtechnikai eszközparkunkat több kisebb eszköz megvásárlásával bővítettük.

