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Jegyzőkönyv
A Gondolkodás Öröme Alapítvány 2017. augusztus 29-én tartott kuratóriumi üléséről

Helye
1148 Budapest, Bátorkeszi utca 16.

Résztvevők
Az ülésen részt vesznek:


Juhász Péter, a Kuratórium elnöke,



Kalina Gergely, a Kuratórium tagja,



Dr. Molnár-Sáska Gábor, a Kuratórium tagja



Szűcs Gábor, az Alapítvány munkatársa.

Levezető elnök: Dr. Molnár-Sáska Gábor.
Jegyzőkönyvvezető: Kalina Gergely.

Napirendi pontok
1.
2.
3.
4.

Banki alszámlák nyitása a Dürer Verseny és a Gondola-program pénzügyeinek elkülönítése céljából
Techtábor szervezése a 2017/18-as tanévben.
Hatodik osztályos diákok tehetséggondozó programjának folytatása.
Bátonyterenyei hátrányos helyzetű diákok számára tartott programok támogatása.

Dr. Molnár-Sáska Gábor levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium tagjai teljes létszámban jelen
vannak, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Banki alszámlák nyitása a Dürer Verseny és a Gondola-program pénzügyeinek
elkülönítése céljából
2015 óta támogatja az alapítvány a Gondola-programot, 2017 őszétől pedig átveszi a Dürer Verseny
szervezését. Mindkét program komoly anyagi fedezetet igényel, mindkét programnak megvan a saját
támogatói köre. Ezért felmerült, hogy a két tevékenység számára egy-egy alszámlát nyisson az Alapítvány az
Erste Banknál már meglévő 11600006-00000000-67814154 számlaszámon.
A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal fogadta el a két alszámla megnyitását.

Techtábor szervezése a 2017/18-as tanévben
Egyhangúlag elfogadta a kuratórium, hogy a 2017/18-as tanévben az Alapítvány folytatja a TechTábor nevű
informatikatábor-sorozatát. A program szakmai vezetője Danka Miklós és Czeller Ildikó. A programban 15-20,
ebben a tanévben 10—11-edikes diák vehet részt, akik rendelkeznek komolyabb programozási előismeretekkel.
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Hatodik osztályos diákok tehetséggondozó programjának folytatása
A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy az Alapítvány a 2017/18-as tanévben hatodik
osztályos, matematikában tehetséges diákok számára tartott tehetséggondozó programját folytatja. A
foglalkozások havonta egyszer, egy teljes hétköznapot vesznek igénybe. A foglalkozások helyszíne Budapest
lesz, de ország teljes területéről be lehet kerülni a programba. A programot Kristóf Gergelyné vezeti.

Bátonyterenyei hátrányos helyzetű diákok számára tartott programok támogatása
2014 őszén elkezdődött Bátonyterenyén egy hátrányos helyzetűeknek szóló matematikai, logikai
oktatóprogram, a Gondola-program. 2017/18-as tanévben is támogatni kívánjuk ezt a kezdeményezést. Ez
részben a tanító tanárok által kidolgozott szakmai programok anyagi támogatását illeti (ösztöndíj-szerződés
keretében), részben pedig technikai eszközök vásárlását, mellyel a hátrányos helyzetű diákok skype-on
keresztüli korrepetálása, tanítása válik lehetségessé.
A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy támogatja a programot.
Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette.

Budapest, 2017. augusztus 29.
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