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Az 1997 óta nyári táborok szervezésében együttműködő egyesületi tagok 2005-ben alapították
meg az Egyesületet, amely már ugyanebben az évben megkapta a közhasznú fokozatot is.
(A MINYATA a MIndenki NYAralhasson TÁbor rövidítése.)
Egyesületünk

missziója

rászoruló

gyerekek

életminőségének javítása. Ezt a minden projektünkben
megjelenő tudatos értékközvetítéssel kívánjuk elérni,
valamint a gyermekek bevonásával aktív segítőként, illetve
az

előkészítésben

tevékenykedőként.

Legfontosabb

képviselt értékeink a szociális érzékenység, a társadalmi
tolerancia, a kulturális nyitottság, és a környezettudatosság.
Önkénteseink pedagógusok, szociális munkások, vagy ezekre a pályákra készülő hallgatók,
illetve az életkori határt betöltő táborozóink, akik minden nevelési-, szervezési-,
adminisztratív-, és pályázatírási munkát szabadidejükben, ingyen végeznek szeretetből,
törődésből, mert fontos számunkra, hogy egy kis örömet és boldogságot szerezzenek a
gyerekeknek.
A vezetőség és az önkéntesek egész évben térítésmentesen dolgoznak és szerveznek. Az
Egyesületnek megalakulása óta nem voltak bér-, járulék- illetve irodai rezsiköltségei.
Programjaink

szociális

szolgáltatások

rászoruló

gyerekeknek. Az elmúlt 17 évben több mint 2000
hátrányos helyzetű gyermeket táboroztattunk, akik közül
sokak számára csak velünk nyílt lehetőség nyári táborba
vagy életében először a Balaton partjára eljutni.
A gyerekeket partnerszervezeteink küldik az ország egész
részéről.
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Évközben folyamatosan szervezzük másik állandó projektünket, a térítésmentes színház- és
múzeumlátogatási programot, mely nem csak kulturális fejlődésüket segíti elő, de társadalmi
integrációjukat is nagyban megkönnyíti.
Decemberi programunkon karácsonyfákat díszítünk,
melyek rászoruló családok, illetve a kórházak gyerek- és
felnőttosztályain teszik szebbé az ünnepet. A gyerekek
megtapasztalhatják az adományozás érzését, megkapják
az év első karácsonyi ajándékát, a feldíszített fák pedig
olyanoknak okoztak örömet, akiknek nem jutott volna
karácsonyfa.
Programjaink megvalósításához a pénzbeli adományokon kívül (táborunkban egy gyermek
egy heti szállása, étkeztetése, illetve a tábori programok költségei összesen 35.000,- Ft-ba
kerül), tárgyi adományokat is elfogadunk (társasjátékok, sportszerek, ajándéktárgyakat,
gyermekruhák, kézműves eszközök).
Rólunk és programjainkról többet megtudhat az interneten:
www.minyata.hu
www.facebook.com/minyata.hu

Dalosné Tóth Zsuzsa
egyesület elnöke
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