A
Miskolci Családokért és
Segítőkért Alapítvány
közhasznú tevékenységének
bemutatása
Alapítványunk a Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
jogelőd intézményének a Miskolci Családsegítő
Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani
Központ (a) közhasznú szervezeteként került
bejegyzésre 2006. május 24-én.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 05010063901
Az alapítvány neve: Miskolci Családokért és
Segítőkért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 3530 Miskolc, Arany
János u. 37.
Az alapítvány nyilvántartásba vételéről
rendelkező jogerős bírósági határozat száma,
kelte: Pk.60109/2006/42./2015.06.29.
Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
szociális tevékenység
Az Alapítvány számlavezető bankja:
OTP Bank.

Számlaszáma: 11734035-20013004
Adószáma: 18449369-1-05
e- mail cím: mcssa.miskolc@gmail.com
Honlap: http://segitmiskolc.hu/

A Kuratórium tagjai:
Martonné Fekete Rita (elérhetőség:
46/562-487, 70/95-36-569) Elnök
Ágoston Adrienn,Titkár
Csorba Csabáné, kuratóriumi tag
Drevenka Péter, kuratóriumi tag
Fridel Andrea kuratóriumi tag
Marton György kuratóriumi tag
Vita Judit, kuratóriumi tag
Az alapítvány célja:
szociális, mentális és egyéb okból nehéz
helyzetben lévő családok, vagy személyek
segítése;
a családi élet – hagyományos értelemben
elfogadott – értékeinek kialakítása,
helyreállítása, megőrzésének elősegítése;
a munkaerő-piacból kirekesztettek
visszailleszkedésének elősegítése;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése a
különböző szolgáltatásokkal;
a szabadidő kulturált eltöltéséhez
szükséges, valamint az egészséges
életmód feltételeinek megteremtése;
egyéb művelődési, és sportolási
lehetőségek biztosítása;
játszóházak, napközis-foglalkozások,
táborok, csoportok, tréningek
megszervezése és működtetése;
a segítők folyamatos tevékenysége, a
kiégés megelőzése érdekében segítséget
nyújtani;

képzések, továbbképzések szervezése,
lebonyolítása;
bel- és külföldi tanulmányutak szervezése
és lebonyolítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége
[a alapítvány a Civil tv. 2. § 16. pontja alapján
közcélú és 20. pontja szerint közhasznú
tevékenységet folytat]:
szociális
tevékenység,
családsegítés,
időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
egészség- és környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
ifjúság érdekképviselete,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű
rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése – ideértve a munkaerőpiacikölcsönzést is és a kapcsolódó
szolgáltatásokat,
közhasznú
szervezetek
számára
biztosított – csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehető – szolgáltatások.

Támogassa
Alapítványunkat
adója 1%-ával!
Adószám: 18449369-1-05

Miskolci Családokért és
Segítőkért Alapítvány
3530 Miskolc,
Arany János u. 37.

