A Laurus Alapítvány a Jövőnkért Munkacsoport tevékenységére épülően közhasznú
szervezetként alakult 2006. július 19-én.
2007. évi tevékenységeink között a legjelentősebbek:
Januárban a Bonyhádi Független Roma Egyesület „Göncöl” Völgységi Tanodáját szakmai
műhelymunka megtartásával segítettük Februárban megtartottuk a kuratórium éves ülését,
amelyen meghatároztuk tevékenységeinket. Az év folyamán folyamatosan nyújtottunk
szolgáltatásokat civil szervezetek részére:
- pályázatkészítés Völgység Néptánc Egyesületnek, Kränzlein Néptánc Egyesületnek,
Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzatnak, illetve Aparhanti Független Roma
Egyesületnek, Bonyhád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának.
- A Göncöl Völgységi Tanoda szakmai dokumentumainak (PNP, Házirend) kidolgozása,
illetve minőségirányítási keretrendszer működtetése.
- Bonyhád várossá avatásának 30. évfordulójának tiszteletére májusban alapítványunk
pályázatot írt ki „Miénk ez a város „ címmel, ahol a beérkezett pályázatok elbírálása és a
díjátadás lebonyolítása is feladataink közé tartozott. Szép eredmények születtek: 1.helyezett:
Győrfi Mónika, aki 1 db Canon 700 szkennert és egy webkamerát vehetett át . A 2.
helyezett: Holló Noémi , aki Laser jet nyomtató/fénymásolót kapott és a 3. helyezett: Holló
Teodóra, aki Canon szkennert és egy pendrivet vihetett haza munkája eredményeként.
Október 02-án fő szervezőként bonyolítottuk le a Széchenyi István Általános- és Alapfokú
Művészetoktatási Iskolában a völgységi parlagfű versenyt, segédkeztünk a megyei verseny
megszervezésében.
Decemberre teljessé vált az egész év során folyamatosan készített archívum, amelynek egy
papíralapú és egy digitalizált példányát Bonyhád Város Önkormányzatának adtuk át.
November hónapban előadóként közreműködtünk a Szegedi Tudomány Egyetem részére a
kompetencia lapú oktatás tapasztalat-átadása érdekében bemutató órák és azt követően
konzultáció megtartásában. Decemberben ruhaadományt vittünk rászoruló családok részére.
A munkaerő-közvetítő tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzését követően
összesen 13 fő sikeres munkaközvetítését végeztük el a hozzánk forduló 34 főből.
Jelentős előrelépés alapítványunk életében, hogy 2007. nyarától bérelt irodahelyiségben
végezhetjük munkánkat.
Társadalmi hasznosulás: A bejegyzésben szereplő céljainkkal összhangban segítjük a
kistérségben, megyében működő civil szervezetek működését a forrásbevonásukat, részt
veszünk a gyermek és ifjúsági korosztály tehetséggondozásában és a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásában, a kooperatív oktatási technikák elterjesztésében és a környezetvédelem
fontosságának hangsúlyozásában a környezettudatos magatartás formálásában, a
munkanélküliség csökkentésében.
Esélyegyenlőség: alapítványunk bármely hozzánk forduló részére megpróbál maximális, az
egyéni problémáját enyhítő segítséget nyújtani korra, nemre, vallási-, vagy etnikai
hovatartozás tekintetbe vétele nélkül. Több roma programban veszünk részt.
Együttműködés más szervezetekkel: Részt veszünk a Szociális Kerekasztal tevékenységében
is, így a kistérségben és megyében működő szociális területen működő szervezetekkel
szakmai együttműködést alakítottunk ki. E mellett a település és főképp a Völgységi
Kistérség közoktatási intézményeivel a kiírt pályázatok és oktatási programok kapcsán állunk
kapcsolatban. A munkaerő-piaci közvetítéshez a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Bonyhádi Kirendeltsége, a MIOK nyújt segítséget. A gazdasági szféra résztvevői
főképp támogatóként vesznek részt munkánkban.

