
TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAIRÓL, és az eddig
megvalósult tevékenységéről.

1. Az alapítvány célja:

 a kapuvári óvodába járó 3 – 7 éves korú gyermekek egészséges
életmódra való nevelésének elősegítése, valamint szüleik
egészség megőrzési szemléletének alakítása.

 az óvodáskorú gyermekek erkölcsi nevelésének, értelmi
fejlődésének segítése

 valamint:
 az óvodapedagógusok,
 óvodai dolgozók,
 szülők ezirányú ismereteinek bővítése.

 A gyermekek helyzetének felmérése, és a szociokultúrális
anyagi helyzetből adódó segítségnyújtás.

Összegezve:

A célok az óvodai nevelési programra épülnek, segítve,
kiegészítve azok megvalósítását.

A célokból megvalósításra került:

 Pályázati pénzösszeg elnyerése a szülők egészség megőrzési
szemléletének alakítására.

 A gyermekek óvodai, külső, belső környezetének igényes
alakítására a város mind a 14 óvodai csoportjában.

 2008. – ban a nagycsoportos korú óvodásgyermekek vízhez
szoktatásának megvalósítása.

Helye: Flóra - Gyógyfürdő



2. Működése segíti:

 Az óvodába járó gyermekek mindennapjainak kellemesebbé
tételét, környezetének esztétikusabb, és családiasabbá
tételét új eszközök, játékok, tornaszerek beszerzésével,
illetve hozzájárul ezek beszerzéséhez szükséges kiadásokba.

 Támogatja az óvónők által szervezett kirándulások,
múzeumlátogatások, családi rendezvények megrendezését.

 Kulturális rendezvények szervezését rábaközi hagyományok
ápolását

 Évente 1 alkalommal egy óvónő, és 1 dajka kiemelkedő
munkájának anyagi elismerése

 Együttműködik hasonló célú alapítványokkal, helyiekkel, és az
Élj, és Gondolkodj egészségesen Budapesti székhelyű
alapítvánnyal.

A megvalósítás érdekében városi szintű kulturális rendezvényeket
szervezünk, melyeket az óvodai alkalmazotti közösség, a szülők
segítő, támogató együttműködésével tudunk megvalósítani.

2004 – 2005. – ben: Zenés Adventköszöntő

Előadó: Józsa Éva
Laurusz együttes

2005-2006-2007, - ben:Jótékonysági Bál szervezése
az óvodák javára

2006. – ban: Zenés Anyáknapi köszöntő
2007. – ben: Zenés Adventköszöntő

2006. – tól az 1% is rátehető az Alapítványunkra.

Erőforrásainkat összegezve:

AZ ALAPÍTVÁNY EDDIGI TÁMOGATÁSAI:

2005. évben: 14 óvodai csoport belső környezetének felújítása
2006. évben: GYERMEKEKÉRT DÍJ adományozása:



 1 óvónőnek (Arany J u. )
 1 dajkának ( Mátyás u. )
 Szakmai tapasztalatcsere Mosonmagyaróváron
 Remete László felajánlása Mátyás Kir úti óvoda
 Dukai Norbert felajánlása Arany János úti

óvoda

2007. évben: Homokozók, pagodák készítése:

 Arany J úti óvoda
 Ifjúság úti óvoda
 Rákóczi F úti óvoda

2008. évben: A NAGYCSOPORTOS KORÚ GYERMEKEK VÍZHEZ
SZOKTATÁSI PROGRAMJÁNAK szervezése a
FLÓRA - GYÓGYFÜRDŐBEN

Előkészületben van két fő - GYERMEKEKÉRT DÍJ – kitüntetési
javaslata. ( 1 óvónő, 1 dajka )

Alapítványunk jól működő civil szervezet, mely hatékonyan segíti, és
hozzájárul az óvodába járó gyermekek jó színvonalú neveléséhez.
Városi szinten széles körű támogatottságot élvez, hisz a gyermekek,
a – JÖVŐ – befektetése, megtérülése a kapuváriaknak térül meg.
Az Alapítvány Kuratóriuma ezután is köszöni minden jóérzésű,
gyermeket szerető, támogató vállalkozónak, segítőnek az 1 %, illetve
a tárgyi felajánlásokat.

Licskainé Stipkovits Erika Varga Endréné
Kuratóriumi elnök Kuratóriumi titkár

Kapuvár 2008. november 28.

Érdeklődésüket, segítő támogatásukat köszönettel fogadjuk.

Levelezési cím: 9330. Kapuvár, Pozsonyi u 70.
Tel: 06 96 244 519
Mobil: 06 30 617 82 37


