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Célunk: alapítványi támogatás a Budapest III. ker. Szérűskert 41. sz. alatti óvoda
óvodásainak, szüleiknek és nevelőinek.
 Az óvoda életének sok területén a pedagógusokkal, szülőkkel az együtt gondolkodás,
az eszmei segítségadás és az eszközökben való anyagi támogatás volt jellemző.
 Tevékenységünkben nagy gondot fordítottunk arra, hogy gyermekeink szüleivel
megismertessük Alapítványunkat, tudatosítsuk céljainkat.
 Alaptevékenységünk egyik fontos területe az egészségmegőrző- gyógyító és
egészségügyi rehabilitációs tevékenységünk.
 Az előző évek legfontosabb tevékenysége a Só-szoba kialakítása volt. A só-szobát
minden nap délelőtt, pihenő időben és délután is használják. Délután lehetőség van
arra is, hogy szülőkkel együtt is használhassák azt a gyerekek.
 A 2011. évi személyi jövedelemadó 1%-os bevétele 547.308 Ft, melyet
sporteszközökre és környezeti nevelést szolgáló eszközökre költöttük.
 Ebben az esztendőben megkezdtük az érzékelő ösvény, a gyógynövény- és
fűszernövény-kert kialakítását, benne egy kicsi kerti tóval. Szülők, gyerekek és
pedagógusok tevékenykednek közösen az építésben, telepítésben.
 Az Alapítvány kezdeményezésére minden óvodai plusz tanfolyamra 2-2 gyermek
ingyen járhat.
 Két, az Önkormányzat által kiírt civil működési pályázatot írtunk. Mindkét
pályázatunk sikeres volt, így 250.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat
tevékenységünket.
 Csicsergő napon színvonalas néptáncos, népzenei műsorral örvendeztettük meg a
gyerekeket.
 Sportoláshoz sporteszközöket, játékokat, szánkókat, futóbicikliket szereztünk be.
 Az Óvoda „Játssz velem!” programjaihoz színvonalas, jó minőségű kreatív vizuális
anyagokat, eszközöket vásároltunk, melyeket egész évben használhatnak a gyerekek.
 Kendőszínházhoz és bábjátékhoz színes textíliákat vásároltunk.
 Az Óvodadíjjal a színvonalas pedagógiai munkát támogatjuk.
 Az előző két évben részt vettünk a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázatban.
Ennek jegyében folyamatosan gondozzuk az óvoda előtti zöldterületet.
 Az előző évben vásárolt madáretetők kifüggesztése, csoportonkénti gondozása,
folyamatos feltöltése gyerekek és szüleik bevonásával történt.
 Három rászoruló gyermeknek tornacipőt adományoztunk.
 Gyermekeink környezettudatos nevelése érdekében folyamatosan bővítjük a
terráriumot. Ez állandó lehetőséget nyújt a kedvenc fodros teknős, a szakállas agámák
és a gekkók megfigyelésére és a róluk való gondoskodásra.
 Karácsonykor kreativitást fejlesztő játékeszközökkel, társasjátékokkal és könyvekkel
bővítettük a csoportok játékeszköz-készletét.
 Karácsonyi vásárt szerveztünk olyan ajándéktárgyakból, melyeket szülőkkel, a
nevelőtestülettel és a gyerekekkel együtt készítettünk.
Az Alapítvány tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre
személyi jellegű kifizetés nem történt.
Tevékenységünkkel eleget tettünk az alapítói okiratban vállalt kötelezettségeinknek és a
közhasznú minősítés feltételeinek.
Budapest, 2013. április 03.
Egri Katalin
A kuratórium elnöke
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Csicsergő Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma
2013.április 03-i ülésén elfogadta.

