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Alapítványi támogatás a Budapest III. ker. Szérűskert 41. sz. alatti óvoda 

óvodásainak, szüleiknek 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. 

 Tevékenységünkben nagy gondot fordítottunk arra, hogy gyermekeink szüleivel 

megismertessük Alapítványunkat, tudatosítottuk céljainkat. Támogatói segítséget, 

pályázatokat kerestünk. 

 Sikeresen éltünk az Önkormányzat által kiírt és támogatott pályázati lehetőségekkel. 

 Az "Auchan az ifjúságért" pályázaton indultunk közösen a Budakalászi áruházzal. 

      Sikeres pályázatunk eredményeképpen két torna- és sportpálya kerül kialakításra az  

      óvoda udvarán, műfüves beépítéssel. Decemberben elkészült a 90 m2-es pálya. A  

      gyerekek már nagy örömmel birtokba is vették. 

 Svájci magyar baráti társaság támogatását is ily módon nyertük el. A támogatást 

fejlesztő sporteszköz vásárlására szeretnénk fordítani, melyet minden gyermekünk, de 

leginkább az integrálásra szorulók /számuk az intézményben egyre nő/ használhatnak.  

 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. 

 Csicsergő napon Ugráló-váras programmal örvendeztettük meg a gyerekeket és 

felnőtteket. 

 Sportoláshoz bővítettük a sporteszközök tárát. 

 Szabadtéri játékeszközöket újíttattunk fel és vásároltunk. 

 Karácsonyra az óvodai csoportok társasjáték-készletét óvónői igény szerint bővítettük. 

 Minden eszköz átadásra került, az Óvoda leltárában szerepel. 

 Színvonalas mesegyűjteményeket és könyveket vásároltunk a csoportoknak. 

 Szülői pályázatot írtunk ki, rászoruló gyermekek szabadidős programjainak 

támogatására. Az óvodában tanfolyamot tartók 2-2 rászoruló gyermeket térítés nélkül 

fogadnak. Ennek elbírálása, lebonyolítása a továbbiakban az óvoda hatáskörébe kerül. 

 A színvonalas nevelőmunka elismerésére, nevelőtestületi javaslattal, Óvodadíjat 

adományoztunk egy óvodapedagógusnak és egy dadusnéninek. 

 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. Közepére kis kerti tó 

és sziklakert került. Szép színfoltja ez az óvodának, ahol felnőttek és gyerekek mindig 

találnak kertészkedni-valót. 

 A „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázaton indultunk. Az óvoda előtti 

zöldterületet folyamatosan gondozzuk. Sövény- és díszcserje telepítése megtörtént. 

Virágokat ültettünk.   



 Az előző években vásárolt madáretetők kifüggesztése, csoportonkénti gondozása, 

folyamatos feltöltése gyerekek és szüleik bevonásával történt - madárbarát kert. 
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