A Csicsergő Gyerekekért Alapítvány
2017. évi tevékenysége
Alapítványi támogatás a Budapest III. ker. Szérűskert 41. sz. alatti óvoda
óvodásainak, szüleinek és nevelőinek.




















Alaptevékenységünk egyik fontos területe az egészségmegőrző- gyógyító és egészségügyi
rehabilitációs tevékenységünk. Ennek keretében folyamatosan figyelemmel kísérjük az általunk
kialakításra került és építtetett só-szoba kihasználtságát. Minden nap délelőtt, ebéd utáni pihenő
időben és délután is használják azt a gyerekek. Délután lehetőség van arra is, hogy szülőkkel
együtt is használhassák azt gyermekeink. Erre ösztönözzük a szülőket. A keddi napokon
szervezett formában mese-drámajátékos csoport vette igénybe a só-szobát.
Az múlt évben Alapítványunk által építtetett műfüves torna- és sportpályák maximális
igénybevételére törekedtünk az óvodapedagógusokkal, szervezett tornafoglalkozásokon és
szabadidős játéktevékenységek alkalmával. Ezt a beruházást is szülői-vállalkozói támogatás is
segítette.
Tevékenységünkben nagy gondot fordítottunk arra, hogy gyermekeink szüleivel
megismertessük Alapítványunkat, tudatosítottuk céljainkat. Támogatói segítséget, pályázatokat
kerestünk.
Sikeresen éltünk az Önkormányzat által kiírt és támogatott civil működési pályázati
lehetőséggel. 200.000 Ft-ból képességfejlesztő-, játék- és sporteszközöket, valamint könyveket
és CD-t vásároltunk.
Az Egészségnap szervezésében, lebonyolításában - közösen az Etka Jóga rekreációs
egyesülettel- aktívan vettünk részt.
Az óvoda életének sok területén a pedagógusokkal, szülőkkel az együtt gondolkodás, az eszmei
segítségadás és az eszközökben való anyagi támogatás volt jellemző.
Szabadtéri és tornatermi sportoláshoz bővítettük a sporteszközök tárát:
focikapukat, kerti csúszdákat, labdákat vásároltunk.
Színvonalas mesegyűjteményt és és CD-t vásároltunk a csoportoknak.
Minden eszköz átadásra került, az Óvoda leltárában szerepel.
A színvonalas nevelőmunka elismerésére, nevelőtestületi javaslattal, Óvodadíjat
adományoztunk az óvoda két dolgozójának.
Gyermekeink környezettudatos nevelése érdekében folyamatosan gondozzuk a terráriumot. Ez
állandó lehetőséget nyújt a szegélyes teknős, a szakállas agámák, a gekkók megfigyelésére és a
róluk való gondoskodásra.
Folyamatosan fejlesztjük és gondozzuk a fűszernövény-kertet. Közepén kis kerti tó és
sziklakert szép színfoltja az óvodának. Ide és az udvar másik növénykertjébe egy- egy időjárás
állomást vásároltunk. Így felnőttek és gyerekek mindig találnak kertészkedni- és természetbúvárkodni valót.
A „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázaton indultunk. Az elnyert 120.000 Ft-ból az óvoda
előtti zöldterületen sövénysort és díszcserjét telepítettünk a kipusztult növények helyébe.
Virágokat ültettünk. A kertészkedésben sok szülő és az óvoda dolgozói tevékenykedtek. A
pályázatnak megfelelően folyamatosan gondozzuk és fejlesztjük ezt a területet.
Kertészkedéshez eszközöket: ásót, lapátot és kerti seprűket, a gyereknek sok
gyermekgereblyét vásároltunk.
A madáretetők kifüggesztése, csoportonkénti gondozása, folyamatos feltöltése gyerekek és
szüleik bevonásával történt - madárbarát kert az óvoda kertje.
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