A „Vadvirág” Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolója

A 2017. 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 2017. 02. 04-én került megrendezésre. A bál helyszínének ismét
óvodánk aulája adott helyet 10. alkalommal. A rendezvény fővédnökségét Porga Gyula
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Némedi Lajos alpolgármester úr vállalta
fel.

A rendezvényre egy rövid, az óvodapedagógusok által készített „gyerekszájakból”

összeállított videó film készült. Az Alig színpad amatőr, félig baráti alapon szerveződő társaság,
három vidám, egyedi módon feldolgozott népmesével szórakoztatta a közönséget. Hatás
Andrea színésznő énekes produkciójával megalapozta az este hangulatát. Az este folyamán az
asztaltársaságok egy listából kiválasztva, rövid felkészülési idő után énekműsorukkal
szórakoztatták egymást. A versenynek induló játék olyan sikert aratott, hogy két fordulót is
bevállaltak a csapatok. Rendezvényünket szülők, vendégek, vállalkozók, közművelődési
intézmények, óvodánk dolgozói is támogatták.
2017. május 26-án pénteken tartottuk a Gyermeknapot óvodánkban. Az Unilever
Magyarország Kft. fagyival kedveskedett pénteken a gyerekeknek, majd szombaton ismét
benépesült az óvoda udvara. A délelőttöt Dékmárné Forgács Zsuzsa vezetésével óvodánk
néptánccsoportja nyitotta meg. A megnyitó végén bemutatkoztak a Kid Rock and Roll
tánccsoport vadvirágos óvodásai is nagyobb lányokkal közösen. Ez a nap az önkéntesség,
önzetlenség, szeretet jegyében zajlott. A családok, gyerekek, felnőttek együtt, különböző
fajátékok kipróbálásával 5 helyszínen gyűjtöttek pecséteket egy füzetecskébe, mellyel a nap
végén tombolasorsoláson vettek részt. A nyertesek a Kabóca Bábszínházba szóló jegyet, Beck
Andrea Titoktündér sorozatának könyveit és a szülők által felajánlott játékokat kaptak.
Köszönjük a felajánlásokat!

A gyerekek a délelőtt folyamán légvárban ugráltak, pónin lovagoltak, akik türelmesek
voltak, azoknak Gerecs apuka lufit hajtogatott. Módri Györgyi és Máté P. Gábor színművészek
bohóctréfáin jókat kacagtak gyerekek, felnőttek egyaránt.
Az idei gyermeknapon alapítványunk első alkalommal szervezett véradást a
Vöröskereszt közreműködésével. Célunk az volt, hogy kilépve szűkebb környezetünkből,
másoknak is segítséget nyújtsunk. Nagy öröm volt számunkra, hogy 31 szülő, óvodai dolgozó
vállalta fel ezt a nemes feladatot. A vérellátó szakemberei elmondták, hogy egy donortól levett
egy egységnyi vér három beteg életén segíthet.
Egy volt óvodásunk Baróti Dorina súlyos betegségének gyógykezeléséhez is gyűjtést
szerveztünk ezen a napon. A gyűjtés még néhány napig folytatódik az óvodában. A szülők
adakozók voltak a szombati napon is.
A Noszlopy Gáspár Gimnázium 4 diákja önkéntes munkájával segítette a szervezők
munkáját. A büfében segítettek, ahol finom, a dolgozók kezei által készített péksütemények
várták az éhes szájakat.
A délelőttöt alapítványi pénzből, a Beuer-Hungaria Kft. által januárban felajánlott
50 000,- Ft támogatásból, valamint a szülői támogatásokból finanszíroztuk.

Ezúton

is

köszönjük a felajánlásokat, a segítséget mindazoknak, akik ennek a kellemes, a gyermekek,
felnőttek számára élménydús nap sikeréhez hozzájárultak!
A Vadvirág Óvoda 45. évi jubileumi rendezvénysorozatában alapítványunk
gyermekműsorral kedveskedett. A Palinta Társulat zenés, interaktív előadását élvezhették a
gyerekek.
Pályázati tevékenység
2017-ben ismét pályáztunk a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
civil szervezetek számára kiírt pályázatán, az idei évben 50 000,- Ft nyertünk, amelyet a
gyermeknapi rendezvényünkre fordítottuk.
Támogatóink voltak a 2017. évben: szülői támogatás, Beuer Kft., Polcbolt, Unilever
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!
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