Az Anyahajó a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak és a támogatóinak írt
beszámoló levele a projekt alakulásáról, amelyet az FKA kuratóriuma 2016. október 25én elfogadott.
Kedves Támogatóink, lelkes Drukkereink!
Szeretnénk ezúton is megköszönni Mindenkinek a Swimathon "Kikötőt az Anyahajónak!"
adománygyűjtő kampány alatt folytatott aktivitását, lelkesítő szavait és anyagi hozzájárulását
álmunk megvalósításához!
Több, mint 300 egyéni támogató, valamint a British Petrol cég nagylelkű felajánlásával
(miszerint alkalmazottainak egyéni támogatási összegét megduplázza) összesen 1.434.895
Ft gyűlt össze.
Minden okunk megvolt arra, hogy higgyünk abban, hamarosan rendelkezésünkre bocsátja a
nekünk szánt ingatlant a Ferencvárosi Önkormányzat és megkezdhetjük annak tervezett
felújítását.
Támogatnak minket, hiszen működésünk finanszírozására 900 e Ft-ot nyertünk a civil
szervezetek számára kiírt pályázatukon, mely 2017. májusig fedezi programjaink költségeit.
Az idei évre is megkötötték velünk a szerződést, ami biztosítja, hogy ideiglenes, befogadó
otthonunkban, a Dési Művelődési Házban díjmentesen folytathatjuk tovább
tevékenységünket.
Az viszont nemrég biztossá vált számunkra, hogy a nekünk ígért ingatlant mégsem tudják
rendelkezésünkre bocsátani, mert annak túlságosan rossz állapota és rendezetlen tulajdoni
viszonyai nem teszik ezt lehetővé. (Megjártuk a bürokrácia útvesztőit, ping-pongoztunk a
különféle hivatalok közt - polgármesteri- és jegyzői kabinet, vagyonkezelési- és
humánszolgáltatási iroda, főépítési csoport, részönkormányzat.
Aki kíváncsi kálváriánk kronológiai, szöveges-képes összefoglalójára, az tekintse meg
blogbejegyzésünket itt.)
Most újratervezünk.
Nem engedjük el a víziót, hogy egy olyan családbarát közösségi teret teremtsünk
magunknak a József Attila-lakótelepen, ahol otthonos, jól felszerelt körülmények közt
folytathatjuk működésünket. Ehhez azonban még időre van szükségünk, mivel az
Önkormányzattal közben kialakult helyzet minket is váraltanul ért, utolsó pillanatig hittünk
abban, hogy meglesz a helyiségünk!
Épp ezért, amíg nem látjuk, hol tud kikötni a hajónk, azt szeretnénk, hogy a támogatásotok
az adományokat begyűjtő Ferencvárosi Közösségi Alapítvány bankszámláján maradjon és
annak felhasználását későbbre halasztjuk. Az FKA kuratóriumával folyamatos egyeztetésben
vagyunk, és ha látjuk már az új és konkrét célt, az ütemezést, akkor meg tudjuk velük kötni a
támogatási szerződést, és akkor lesz szükségünk a pénzre is.
Bízva a megértésetekben, köszönettel veszünk minden visszajelzést! Garantáljuk, hogy a
támogatási összeg sorsáról mihamarabb megfontolt döntést hozunk, hiszen ez az
Anyahajósok érdeke. Fontos számunkra az átláthatóság, a pénz további sorsáról is pontos
tájékoztatást fogunk adni!
Köszönjük együttműködéseteket!
Üdvözlettel,
Paál Rita
Swimathon koordinátor - Anyahajó Egyesület

