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Alapítványunkat az illetékes Bíróság 2014.09.30-ával vette nyilvántartásba, és jegyezte
be, majd 2015. 04. 10-én névváltoztatásra, és alapítói kivásárlásra került sor, így a 2.
éves működésünket már TAREMA, Taksonyi Reménység Alapítvány néven kezdhettük,
illetve folytathattuk.
Rögtön az év elején beadtunk egy pályázatot, melyet az EMMI írt ki, civil egyházi
szervezetek részére. Szerettünk volna egy un. "Segítő szív, segítő kéz" elnevezésű
programot indítani, mellyel a családok - gyermekek, felnőttek - hitéleti oktatásában, ill.
idősek felkeresésében vettünk volna részt az önkéntesekkel, megelőző célzott gondozói
oktatás szervezésével egütt. Ennek részeként egy eszközvásárláshoz is szerettünk volna
forrást találni ily módon. Egy nyomtató- és fénymásoló berendezésre nagy szükségünk
volt, amely a gyermekmunkában, - oktatási, foglalkoztató anyagok készítésében -, de
egyéb más feladatokban (meghívók, tájékoztatók készítése, stb..) is nagy szolgálatot
tehet. Felkértünk egy pályázatírót, akivel a szükséges anyagot összeállítottuk, és 2016.
január 05-én benyújtottuk a pályázatunkat. A pályázatíró felajánlásként, önkéntes
munkaként vállalta el a feladatot. A pályázaton végül - a támogatási összeg nagymértékű
csökkenése miatt - a fénymásoló és nyomtató berendezésre 250.001.- Ft támogatást
nyertünk, mely összeget 2016. 11. 21-én utalt át részünkre a támogató szervezet. A
támogatási összeg felhasználására így 2016. év végéig nem került sor. A pályázat
elszámolását 2017. 03. 30-ig kell megtennünk.
Az év folyamán részt vettünk 2016. április 16-án, Csernátoni Nagy György Taksony első
református tiszteletesének emléktáblája avatásán, és ünnepi megemlékezésén, a
reformáció közelgő 500. évfordulójának alkalmából. Ez egy nagyobb, településszintű
közösségi bemutatkozásra is lehetőséget nyújtott alapítványunknak, ahol beszéltünk
céljainkról, mely továbbra is elsősorban Taksonyban, és vonzáskörzetében élő
református népesség hitéleti, erkölcsi nevelésének, oktatásának elősegítése, és ehhez
kapcsolódóan nagy kihívásként: a hitélet helyszínének, egy új templom és gyülekezeti
ház létrehozásának munkálataiban való részvétel, és támogatása is.
Alapítványunk munkájában idén is 10 fő önkéntes vett részt, akik egyéni munkájukkal
támogatták szervezetünket. Az önkéntes segítőkkel a szabályoknak megfelelően
szerződést kötöttünk, - a 8942 EMMI nyilvántartási számon, - mint önkénteseket fogadó
szervezet.
Munkájuk által támogatást nyújtottunk a hittan oktatás során, a hetente megtartásra
kerülő gyermek foglalkozásokon való részvétellel, lebonyolításában való segítéssel.
Az önkénteseinkkel továbbra is a református gyülekezeti hitélet egyéb rendezvényeinek
lebonyolításában is segédkezünk. Állandó programokként a június 06-án a nemzeti
összetartozás napján, és szeptemberben a templomok éje rendezvényeken a szükséges
eszközök szállításában, kihelyezésében, visszaszállításában ismét részt vettünk.

A nyári gyermektáborban mint segítő kísérők szintén jelen voltak önkénteseink közül is,
és támogatták a gyermekek biztonságos felügyeletét, valamint zenei műsorszámokkal
készültek az itteni, és egyéb programokra is.
A kiemelt adventi időszakban az egyedülálló idős gyülekezeti tagok, református taksonyi
lakosok meglátogatásában önkénteseink közül ismét többen részt vettek.
A 2016. évi Taksonyi Adventi vásáron is megjelentünk, és már ismerősként
találkozhatott alapítványunkkal a vásározó érdeklődő. Alapítványunk itt helyben készült
finom falatokkal látta el a kilátogatókat, ahol egy kis falatozás mellett továbbra is
figyelmébe ajánlhattuk az új templom és gyülekezeti ház építésének gondolatát, terveit,
és a református keresztény nevelést.
Ebben az időszakban több magánembertől kaptunk anyagi-tárgyi támogatást, mellyel
eszközeink gyarapodtak.
A 2016. évben is volt - lassan, de növekvő - adománybeli anyagi támogatottságunk, mely
pénzeszközeink kismértékű növekedését eredményezte. Célzott anyagi támogatást ez
évben nem nyújtottunk. Bízunk benne, hogy önkéntes munkánk, céljaink ismeretében a
helyi és a környékbeli református lakosság egyre nyitottabb lesz, és segítő kézként akár
megkeresi, elfogadja alapítványunkat, akár lehetőségeihez mérten támogatja ezen
célokat.
A református missziói gyülekezeti élettől alapítványunk élete továbbra is
elválaszthatatlan; a családok református hitéleti fejlődésének, a gyermekek keresztény
nevelésének, a hittanoktatásnak a támogatása, és a környezetünkben élő idős rászorulók
lelki, fizikai támogatása a célunk. Ehhez továbbra is támogatásokat, támogatókat
keresünk, várunk.

" Atyám mind máig munkálkodik, ezért én is munkálkodom."(Ján.5.17)

Taksony, 2017. április 30.
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