
A „Vadvirág Alapítvány” 2020. évi szakmai beszámolója 

A 2020. évben alapítványunk kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott céloknak 

a korábbi évek hagyományinak megfelelően tervezte tevékenységét, azonban a 2020. évi 

pandémiás helyzet meghatározta, megnehezítette a megvalósítást. Programjaink, 

rendezvényeink: 

A hagyományos Szülők - Nevelők bálja 2020. 02. 29-én 13. alkalommal került 

megrendezésre óvodánk aulájában. A rendezvény védnökségét Hegedűs Barbara Szilvia 

alpolgármester asszony vállalta fel, jelenlétével mg is tisztelt bennünket.  Vendégünk volt még 

Halmay Gábor képviselő úr is. Az estét Lovassy Gimnázium Kamarazenekarának műsora, 

valamint az óvodapedagógusok műsora színesítette. A zenét DJ Zsiráf szolgáltatta. A bál teljes 

bevételét a kerti kiülő befejezésére és a tornaterembe telepített 2 légkondiciónáló berendezés 

létesítésére fordítottuk. A báli rendezvényünket szülők, vendégek, vállalkozók, közművelődési 

intézmények, óvodánk dolgozói is támogatták.  

Sajnos a márciusban kezdődő koronavírus járványveszély miatt kialakult helyzet miatt 

hagyományőrző Gyermeknapunk elmaradt. Ez az elhúzódó időszak a gyermekek, családok 

számára szervezett programokat nem tette lehetővé. 

2020. március 20-án az alapítvány Alapító okiratának módosításáról, az új kuratóriumi 

tagok bejegyzéséről megkaptuk a végzést, ezzel Hidasi Szilvia (2021. január 14-től Szathmáry 

Zita – névváltoztatás bejegyezve) Török Balázs szülők hivatalosan is a kuratórium tagjai lettek. 

A Nemzeti Együttműködési Alap Működtetés 2020 projektjében (2020. 04. 01 - 2021. 

03. 31-ig tartó időtartamban) elnyert 200 000,- Ft-ot működtetés költségeire fordítottuk. Az 

elnyert összeget a következőre fordítottuk: könyvelési díj, ügyvédi munkadíj (Alapító okirat 

módosítás), mesekönyv, pedagógiai könyvek vásárlása, egyszerűsített foglalkoztatás 

adminisztrációs tevékenység bérköltsége. 

Az idei évben is szerettük volna támogatni a Vadvirág Óvoda kézműves tehetség 

műhelyét, alapanyagok vásárlásával, azonban ennek szervezése sem valósulhatott meg. 

 

 



Tevékenységek finanszírozása, támogatások a 2020. 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, OOk Press Nyomda, Cserhát Kft., Konkord) 

- Pályázati lehetőségek - Nemzeti Együttműködési Alap Működtetés 2020 projektje. 

A kuratórium megköszöni a Vadvirág Óvoda dolgozónak folyamatos színvonalas 

munkáját, valamint a szülőknek, szponzorainknak idei évben nyújtott támogatásukat! 

Veszprém, 2021. 04. 07. 

         Lattenstein Jánosné 

„Vadvirág Alapítvány” kuratóriumi elnök 

kuratóriumának elnöke 


