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Kérjük, személyi jövedelemadója 1 százalékával 

támogassa a 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületet  

 

Adószám: 18783236-1-14 
 

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a 2010. évben tovább folytatta a korábbi 

években megkezdett, a vidéki területek felzárkóztatásáért folytatott tevékenységét, melynek 

eredményeképpen számos területen sikerült szép eredményeket elérnie. A főbb tevékenységek 

röviden: 

- az Egyesület 2010. évben több területen 5 alkalmazottat foglalkoztatott, 

- az év folyamán, két alkalommal megközelítőleg 9.400 kg tartós élelmiszert sikerült 

szétosztani a rászorulók számára, amelyet több tonnányi ruhaneművel sikerült 

kiegészíteni,  

- a környezetvédelem jegyében az Izzócsere program sikereként közel 9000 darab 

hagyományos gömb izzót váltottunk ki energiatakarékos izzók segítségével a jogosult 

településeken körülbelül 10.000.000Ft értékben, melynek segítségével nem kevés 

pénzt és rengeteg villamos energiát sikerült megtakarítani az érintett háztartásoknál, 

- a határokon átnyúló civil kapcsolatok fejlesztése érdekében - egy tanulmányút 

részeként - a Kárpátalján található Visk településen köztéri szobrot adhattak át az 

Egyesület tagjai, 

- december hónapban több ezer példányban jelent meg az Egyesült első elektronikus 

vidékfejlesztési kiadványa, melyet hamarosan további számok is követnek, 

- az Egyesület 2010. évben kezdet meg a Kadarkúti kistérségben a 15-30 év közötti 

hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására indított oktatási programját, melynek 

keretében jelentős óraszámmal kerültek előadások megtartásra, 

- számos, a 2011. évben a megye több pontján megvalósítani kívánt program és 

nagyszabású rendezvény került előkészítésre. 
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(Az Egyesület célkitűzéseiről, megvalósított programjairól és tevékenységeiről a 

www.zselicvidekfejleszto.hu oldalon bővebb felvilágosítást szerezhet.) 

 

Az eredményeinket az Önök támogatásával, együttműködésével értük el, az Egyesület 

Önökkel együtt, Önökért dolgozik. Ahhoz hogy a munkákkal a korábbiaknál is 

eredményesebben tudjunk hozzájárulni a vidéki, sok esetben hátrányos helyzetű települések 

felzárkóztatásához, továbbra is számítunk támogatásukra és együttműködésükre, jelen esetben 

a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokra.  

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2011. évben még több program megvalósítását, 

még több cél elérését tűzte ki maga elé, ennek érdekében kérem, támogassa az Egyesületet 

személyi jövedelemadó  1% felajánlásával.  
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