
A „Vadvirág” Alapítvány 2019. évi szakmai beszámolója 

A 2019. 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 2019. 02. 02-án került megrendezésre. A bál helyszínének 

ismét óvodánk aulája adott helyet 12. alkalommal. A rendezvény védnökségét Ovádi Péter 

Országgyűlési képviselő vállalta fel.  Az estét a Cholnoky Mozgásművészeti stúdió Poller 

Dorka énekprodukciója, valamint az óvodapedagógusok és szülők közös produkciója 

színesítette. A zenét DJ Zsiráf szolgáltatta. A bál teljes bevételét (372 000,- Ft) kerti kiülő 

létesítésére fordítjuk, amelynek építése folyamatban van. Rendezvényünket szülők, vendégek, 

vállalkozók, közművelődési intézmények, óvodánk dolgozói is támogatták.  

A tervezett kerti kiülő elkészítése folyamatban van. Az építmény alapja lerakásra 

került, a faanyag már a kisudvaron van, a felépítése várunk.  

Eddigi költségeink, támogatásaink: 

Betonalap  273 000,- 

Faanyag    295 000,-      

Festék, festés             0,- (Szülői támogatás) 

Térkő:             0,- (Barabás Térkő – felajánlása) 

Térkő lerakás    84 400,- 

                  652 400,- 

A felállítást Kató József és Főcény Árpád ács végzik. 

2019. május 25-én szombati napon tartottuk a Gyermeknapot óvodánkban. Tartalmas, 

sokféle játéklehetőséggel teli délelőtt volt ez a családok számára. Fellépett a Cholnoky 

Mozgásművészeti Stúdió óvodás csoportja, a Kid Rosk end Roll táncegyüttes óvodás csoportja. 

A délelőttöt táncház zárta. A szülők sokféle süteménnyel, pénzbeli adománnyal (50 000,- Ft), 

zsákbamacskával támogatták a rendezvényt. A programból nem maradhatott el a már 

hagyománynak számító véradás sem. 



Pályázati tevékenység 

2019-ben ismét pályáztunk a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

civil szervezetek számára kiírt pályázatán, az idei évben 40 000,- Ft nyertünk, amelyet za 

adventi karácsonyváró családos rendezvényünkre fordítottuk. A karácsonyváró ünnepély 

keretében hagyományainknak megfelelően a gyerekek, szülők közösen készíthettek 

ajándékokat, díszeket, amelyeket hazavihettek, elajándékozhattak, dekorálhattak. A Léghajó 

Társulat Legszebb varázslat című műsorát láthatták a résztvevők. A családos rendezvényen 

több mint 50 család vett részt. 

Pályázatot nyújtottunk be, majd elnyertük a Nemzeti Együttműködési Alap 

Működtetés 2020 projektjébe. A pályázat 2020. 04. 01 - 2021. 03. 31-ig tart. A kért 200 000,- 

Ft-ot működtetés költségeire fogjuk fordítani. 

Az idei évben támogattuk a Vadvirág Óvoda kézműves tehetség műhelyét, alapanyagok 

vásárlásával. 

Tevékenységek finanszírozása, támogatások a 2019. pénzügyi évben: 

- Szülői támogatás – nem csak pénzbeli, hanem közösségért végzett, önkéntes munka 

(báli szereplés, kiülő festése) 

- Óvoda dolgozóinak önkéntes munkája 

- Szja 1 %-a 

- Vállalkozók, cégek (Beuer, dózsavárosi Festékbolt, Schidel kémény, Barabás Térkő, 

OOk Press Nyomda, Cserhát Kft., Konkord) 

- Pályázati lehetőségek kihasználása 

Két szülő kuratóriumi tag lemondott tagságáról (Molnár Renáta, Dolhai Krisztián), 

mivel gyermekeik iskolások lettek. Új kuratóriumi tagok kerültek a helyükre (Hidasi Zita, 

Török Balázs szülők). Alapító okirat módosításának időpontja: 2019. 12. 16. 

A 2019. évet is eredményesen zártuk. A kuratórium megköszöni a Vadvirág Óvoda 

dolgozónak folyamatos színvonalas munkáját, valamint a szülőknek, szponzorainknak idei 

évben nyújtott támogatásukat! 

Veszprém, 2020. 04. 21. 

         Lattenstein Jánosné 

„Vadvirág” Alapítvány kuratóriumi elnök 

kuratóriumának elnöke 


