Beszámoló a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása felhasználásáról
A Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért azért jött létre, hogy a kalocsai Kórház
Gyermekosztályán kezelt gyermekeket, illetve a Gyermekosztály működését támogassa. A 25 év alatt
sok száz gyermek gyógyulását tudtuk segíteni kisebb összegekkel, van, akit éveken keresztül
támogattunk. (14 éves korig nyújtunk támogatást) Az Alapítvány bevételei magánszemélyek, cégek,
vállalkozások, pályázaton nyert támogatásokból és az 1%-os bevételből adódik össze. Minden évben
rendezünk egy művészeti fesztivált június első hétvégéjén, melynek bevétele a beteg gyermekeket
szolgálja. A fesztivál megrendezésére pályázunk az Nemzeti Kulturális Alaphoz és Kalocsa város
Önkormányzatához. A bevételét és az 1 %-ot pedig szétosztjuk a rászoruló betegek között.
A beküldött pályázatokban – vagy inkább segítségkérő levelekben - 0-14 éves korú gyermekek szülei
írták le a betegség miatti gondjaikat, kéréseiket. Sokszor olyan súlyos, tartósan beteg gyermekről van
szó, hogy úgy érezzük ez a pici támogatás (maximum 100.000.- Ft-ot tudunk adni) semmit nem ér.
Azonban már többször bebizonyosodott, hogy igenis számít, tudunk erőt és reményt adni azzal is, hogy
van hova fordulniuk, van kinek leírni a gondjaikat. Rengeteg hálás köszönőlevelet kapunk, melyben
sokan hangsúlyozzák, hogy milyen sokat jelent maga ez a lehetőség számukra. A támogatásból pedig
gyógyszerek, biciklik, számítógépek, ágy, gyerekbútor lesz, kinek mire van szüksége a gyógyulás
folyamatához, és a jobb állapot eléréséhez. Ezért érdemes dolgozni és csinálni immáron 25 éve.

A fesztivál 2015. június 7-8-9-én volt, nagy sikerrel, sok fellépővel, résztvevővel és hálás közönséggel
zajlott le. Az első nap Konok Tamás festőművész és Hetey Katalin szobrászművész alkotásait
tekinthették meg az érdeklődők és Lakatos Péter zongoraművész tette teljessé a fesztivál megnyitóját.
A nyitókoncert Csontváry inspirációjára készült zeneművek, a festő képeinek vetítésével, a Szegedi
Szimfonikus Zenekar előadásában. A Belmondó Együttes koncertje este a fiatalok részére biztosított
szórakozást. Szombaton délelőtt nyitották meg a sétálóutcában felállított pavilonjaikat kézműves
mestereink, akik egész nap a téren voltak és várták az érdeklődőket portékáikkal, valamint fajátékokkal
a gyerekeket. Fél tizenegytől a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével a Kistigris című
interaktív zenés meseóra következett. Este a Maladype Színház négy színésze igazi különleges estét
teremtett: némán, csak a testükkel játszottak. Balázs Fecó önálló koncertjével zárult a szombati nap
programja. Vasárnap a Babra Együttes délszláv népzenéből összeállított műsorán a nézők még táncra
is perdültek. Este a Katolikus Iskola aulájában Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűestjével zárult
a fesztivál. A fesztivál megrendezését az NKA és Kalocsa Város Önkormányzata támogatta. A
bevételünk 1.628.800.- Ft. volt.
A Kék Madár Fesztivált azért szervezzük, és azért jobbítjuk, hogy egyre nagyobb bevételre tegyünk
szert, mellyel egyre több súlyosan fogyatékos gyermeket tudunk támogatni. Az elmúlt évben 38
családnak egyenként 50-80.000.- Ft. összeget utaltunk át gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre és
egyéb a gyógyuláshoz szükséges vásárlásokra.
Így összekapcsolunk két fontos társadalmi feladatot, célt: igényes művészeti programokat nyújtva a
környék lakosságnak, anyagi alapot teremtünk beteg gyermekeink támogatásához.
Programunk hatása egyre több gyermek gyógyulása, de ha erre a súlyosabb esetekben nincs is
lehetőség, legalább az állapotuk javulása, a remény, a hit visszaadása. Ezekkel a szerencsétlen sorsú
családokkal sok esetben senki sem foglalkozik, sokukkal csak a mi alapítványunk tartja kapcsolatot. Az,
hogy valaki, valakik törődnek velük, óriási erőt, elszánást adhat és ad is a folytatáshoz a gyógyulás,

javulás nagyon hosszú útján. Nem csak a környékben, de az országban sincsen ilyen helyi alapítvány,
ahova közvetlenül fordulhatnak a családok és kapnak anyagi segítséget a gondjaik megoldásához.
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatása tette lehetővé számunkra, hogy többet tudjunk adni a
hozzánk forduló családoknak. Éves szinten a működési költségeink kb. 600-800 ezer forint körül
mozognak. Így, hogy a működési költségeink több, mint felét megkaptuk támogatásként ezzel a
pályázattal, nekünk is több pénzünk maradt a gyermekekre. A Fesztivál megrendezését sem fedezi
teljesen a városi hozzájárulás és a Kulturális Alaptól elnyert összeg, ezért nem mindegy, hogy mennyit
kell az egyéb (magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott) támogatásokból működésre költenünk.
Ebből a működési és normatív támogatásból vásároltunk irodaszereket, fedeztük telefonszámláink
nagy részét, útiköltségeinket és a bankszámlavezetés díját, de jutott az Alapítvány logójával díszített
pólókra is, melyeket segítőinknek adunk. Az elmúlt évben a Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott
támogatásból egy fő segítőt alkalmaztunk 2 hónapra, 20-20 ezer Ft. megbízási díj ellenében a
pályázatírás segítésére és az irodai munka ellátására.

