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Szervezet bemutatása:
A szervezetünk megalakulásáról 2003. májusban egy csoport - melynek érdeklődési kőre
megegyezik - úgy döntött, hogy szabadidejét megpróbálja szervezett körülmények között
csoportosan eltölteni.
A kezdeti időszak feladataink, igényeink, lehetőségeink felmérésével, egymás
megismerésével a csoportos munkamódszer kialakításával céljaink meghatározásával telt el.
Egy év elegendő volt a felkészüléshez, majd beadtuk igényünket a hivatalos bejegyzéshez 27
alapító taggal. A Cégbíróság 2004. szeptember 20-án elfogadta kérelmünket és bejegyezte
szervezetünket.
Fő célkitűzésünk meghatározása: Daruszentmiklós település hagyományainak ápolása, tiszta
igényes kulturált lakókörnyezet kialakítása, szabadidő hasznos eltöltésének szervezése,
egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek és egyéb közérdeklődésre számot tartó
témakörök megismertetése.
Elhatározásaink között szerepel a település működő civilszervezeteivel a jó kapcsolat,
szükségszerinti együttműködés. Jó kapcsolat az Önkormányzattal mely nélkülözhetetlen,
törődés a gyermekintézményekkel.
A szervezetünk működése az alapszabályban rögzítettek szerint történik. Az irányítást 5 fős
vezetőség látja el. Működésünk anyagi hátterét a tagi hozzájárulásból az Önkormányzat
anyagi és technikai támogatásával és pályázati forrásból valósítjuk meg. Szervezetünk
létszáma tartósan 45 fő közelében van.
Tevékenységünk csak részben öncélú, nyitottan a településünk minden korosztálynak
nyújtunk lehetőséget a hasznos időtöltésre. A különböző rendezvények ezt a nem öncélú
igényt elégítik ki.

Éves szinten visszatérő programjaink:
Tavaszköszöntő rendezvény
Nőnapi teadélután
Májusban családi főzőverseny
Szent Iváni egész napos vetélkedőkkel, műsorokkal, este szalonnasütéssel záruló
mulatság
Hagyományos disznótor
Süteménysütő verseny
Gyermekek részére kézműves foglalkozás karácsonyi ajándékkészítés
A településünk adventi koszorújának elkészítése és a 4 alkalommal a más
civilszervezetekkel és gyermekintézményekkel műsorokkal a gyertyagyújtás
megszervezése.
Az évet az ó év búcsúztatásával és az új év köszöntésével zárjuk.

Részt veszünk más civilszervezetek, gyermekintézmények rendezvényein lehetőség szerint
támogatjuk. A leendő falupark kialakításának kezdeményezői voltunk. Szervezetünk igény
szerint színház, fürdő, állatkert, kiállítások stb. látogatását is szervez. Aktívan részt vészünk
az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken.
A civil szervezetek részére szervezett oktatásokon, továbbképzéseken veszünk részt.
Nyitottak vagyunk, várjuk a velünk szimpatizáló érdeklődőket.

Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség székhelye a Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. szám
alatti Barátság-ház épülete. Ez az épület otthont ad a fenti rendezvényeink jelentős részének,
továbbá szervezetünk rendszeres találkozóinak, és belső programjainknak, éves
közgyűlésének, megbeszéléseinknek.
A Barátság-ház épületét több civil szervezet is használja a programjainak
megvalósításához, és a működésük érdekében.

A Kertbarát kör, mely 1965-ben alakult meg - Fejér megye legelsőként alakult civil
szervezeteként - minden év augusztus 20-ai ünnepségéhez kötődően itt rendezi meg a helyi
terménykiállítást, melyet ünnepi műsorral és kenyérszegéssel koronáznak meg. Az ő
tevékenységük a mezőgazdaság, a kertészet, a környezet szebbé és rendezettebbé tétele.

A Barátság-ház épülete – mint önkormányzati tulajdon – évente több alkalommal helyszínéül
szolgál anyakönyvi eseményeknek (házasságkötés, névadó, fogadalomtételek, stb.),
önkormányzati rendezvényeknek. Ezen túlmenően a választások során választási
helyszínként is funkcionál.

Felújítás során az épület bővítésre is került. Közel 40 m2-rel bővült az épület, mely már igen
kicsinek bizonyult a rendezvények színhelyeként.

A tető új borítást kapott

Külső és belső is megújult
Az épület szigetelve lett és a nyílászáróit is kicserélhettük a pályázati forrásból.

