
A „Vadvirág” Alapítvány 2016. évi szakmai beszámolója 

 

A 2016. évben alapítványunk kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott céloknak 

megfelelően végezte tevékenységét. A Vadvirág Óvoda teljes kollektívája munkájával, a 

szülők, szponzorok anyagi hozzájárulásukkal támogattak bennünket. 

Programjaink, rendezvényeink: 

 Szülők - Nevelők bálja 2016. 02. 13-én 9. éve került megrendezésre óvodánkban, melyet 

a „Vadvirág” Alapítvány és Vadvirág Óvoda közössége szervezett. A bál helyszínének ismét 

óvodánk aulája adott otthont. 

A programot a Veszprémi Tangó Tánccsoport nyitotta meg, majd két tehetséges fiatal 

énekes Poller Dorka, Szalai Bence előadásában egy dal erejéig az óvodapedagógusok 

meglepetés produkcióját is élvezhették a részt vevők.  Az este jó alkalom volt ismét az 

ismerkedésre, beszélgetésre szórakozásra. Rendezvényünket szülők, vendégek, vállalkozók, 

közművelődési intézmények, óvodánk dolgozói is támogatták.  

 Az idei évben az óvodapedagógusok színes húsvéti dísztárgyakkal, gyerekeknek szánt 

apró játékokkal kedveskedtek a húsvéti ötletbörzére. Ezen az alkalmon a szülők 50 700,- 

Ft adománnyal támogatták alapítványunkat. 

 Ismét gazdag gyermeknapi programmal vártuk a gyermekeket, családokat 2016. 05. 28-

án. A gyerekek légváron ugráltak, pónin lovagoltak. A rendezvényt óvodánkba járó 

gyerekekből álló néptánc csoport (Dékmérné Forgács Zsuzsa vezetésével), valamint Hatás 

Andrea gyermekdalokkal szórakoztatta. A Dózsa Általános Iskola tanulói is felléptek egy 

táncos műsorral. A családok, gyerekek a délelőtt folyamán kézműveskedtek, ügyességi 

játékokkal próbálkozhattak.  

 Karácsony előtt a szülők által behozott játékokból sikeres játékbörzét szervezetünk. A 

szülők 65 000,- Ft-tal támogattak bennünket. 

Pályázati tevékenység 

2016-ben ismét pályáztunk a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

civil szervezetek számára kiírt pályázatán, azonban az idei évben nem nyertünk. 

Egyéb tevékenységek 



 Az alapítvány 2 szett akadálypályát, mozgásfejlesztő játékot vásárolt a gyerekeke számára. 

A többfunkciós elemek variálhatóak, könnyen mozgathatóak, akár az esős, hidegebb, 

időszakban a csoportszobába is bevihetőek.  

 A júniusban, gyermekek számára szervezett természetfigyelő tábort textilt vásárlásával 

támogattunk, amiből az óvodapedagógusok kendőt varrtak, a gyerekek pedig kidíszítették.  

 Vásároltunk a sószobába sóoldatot. 

Támogatóink: Beuer Kft, SCHIDEL Kft, szülők.  

Az idei évben is eredményesen zártuk munkánkat. A kuratórium megköszöni a 

Vadvirág Óvoda dolgozónak folyamatos színvonalas munkáját, valamint a szülőknek, 

szponzorainknak idei évben nyújtott támogatásukat! 

 

Veszprém, 2017-05-27 

 

         Lattenstein Jánosné 

„Vadvirág” Alapítvány  

kuratóriumának elnöke 


