Nyilatkozat közhasznú tevékenységek végzéséről
Alulírott Cserekleiné Kustár Blanka (szül.: Bp. 1977. 04. 15., an.: Major Erzsébet Mária,
szigsz.: 862229MA), az Anyahajó Egyesület -- Anyaközpont és családi kikötő a József
Attila-lakótelepen (nyilvántartási szám: 01-02-0015993; székhely: 1098 Budapest, Börzsöny
u. 2/b 7/43.; adószám: 18733482-1-43) elnöke nyilatkozom, hogy az általam képviselt
egyesület - mely jogállását tekintve még nem közhasznú - az alábbi közfeladatokat látja el
az alapszabályában rögzített módon:
“ Az Egyesület – különösen – az alábbi közfeladatok végzése érdekében fejt ki közhasznú
tevékenységet – figyelemmel arra a célra is, hogy közhasznú jogállást érjen el, illetőleg azt megtartsa:
a) a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése, családsegítés, melyet az Egyesület különösen az anyakörök, önsegítő
körök működtetésével, képzések, tréningek szervezésével, valamint a közösségi tér létrehozása és
fenntartása révén közvetve mozdít elő;
b) oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység elsősorban anyák
részére, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének végzése (elsősorban
GYED-en, GYES-en lévők, sokgyerekes anyák), melyet az Egyesület – különösen – a demokratikus
nevelés, oktatás elveinek és módszertanának megismertetése, valamint az anyák munkaerőpiaci
reintegrációjának és foglalkoztatásának segítése, továbbá a környezettudatos szemlélet népszerűsítése
érdekében, a szervezett tanfolyamok, tréningek, ismeretterjesztő előadások, konferenciákon és
találkozókon való részvétel, valamint a közösségi térben szervezendő családi és gyermekprogramok
révén közvetve segít elő;
c) a lakosság (elsősorban kisgyermekes családok, szülők, gyermekek) egészségi állapotának
javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb
hatások elleni fellépés, népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek
megelőzése, szabadidősport, melyet az Egyesület sport-és életmódprogramjaival, a környezettudatos
szemlélet kialakítását célzó programjaival, képzéseivel valósít meg;
d) Jogédelmi feladatok ellátása- speciális társadalmi csoportok jogainak védelme (szülő nők,
kisgyermekes anyák, gyermekek jogai), melyet az Egyesület véleménye kinyilvánításával,
szervezett fellépéssel, médiamegjelenéssel, jogi tanácsadás biztosításával, képzések szervezésével,
konferenciákon történő részvétellel végzi;
e) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó képességének
erősítése, melyet az Egyesület az anyakörök működtetésével, a lakótelepi programok szervezésével
(pl. a Születés Hete és az Állampolgári Részvétel Hete programjai, adománygyűjtő piknikek), a
lakótelepi civil szerveződésekkel való összekapcsolódásával és együttműködésével, a lakosság
folyamatos valósít meg.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nem csak tagjai, hanem a tagokon kívül hozzá forduló
más személyek illetve szervezetek is részesülhetnek.”
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