
„A Dr Majorossy utcai óvoda gyermekeiért” Közhasznú alapítvány 
beszámolója 2019.01.01.-2019.12.31. 

 

Cél leírása:  

- Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének 

támogatása.  

- Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése.  

- Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a 

gyermekek jó közérzetének kialakításához.  

- Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés.  

- Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása 

 

Alapítvány bevétele, támogatása:  

- Adó 1% -ból befolyt összeg: 520 620 Ft. 

- Pályázatokból befolyt összeg:  

1. Hauni Hungária Gépgyártó Kft adománya: 50.000 Ft 

2. Nevelők Háza egyesület pályázati projekt (4félév), ebből a 2019-re eső összeg: 

94.000 Ft      

                                                     

Kiadások:  

Honlap Domain regisztrációs éves díj, regisztrációs tárhely díja 

 

A gyermekek ellátását, fejlesztését valamint a pedagógiai munka hatékonyságát segítő eszközök, 

szakmai anyagok beszerzése:  

- Óvodai fektetők 

- Szocializációs és kognitív képességeket fejlesztő játékgyűjtemények 

- DIFER fejlődésvizsgáló alapcsomag 

 

Kreatív tevékenységek során, illetve ajándék készítéshez felhasznált eszközök, egyéb gyermekek 

körülményeinek, esztétikus környezetük biztosítását szolgáló segédanyagok beszerzése, szabadidő 

hasznos eltöltésére szolgáló egyéb eszközök, alapanyagok vásárlása:   

- Dekorációs anyagok: filc, vászon, terítő, zsinór, kreatív eszközök, zselés toll, kreppapír 

- Toner festékpatronok 

- Iratrendező 

- Szőnyegek 

- sötétítő függöny 

- parti kellékek 

- Kerti eszközök 

- Élelmiszerek (Kenyér, tea) 

- Tároló kosarak 

- Sporteszközök 

- Napvitorla 

- Focipálya háló 

 



Biztonságos, balesetmentes, tiszta, esztétikus, élménygazdag és a természettel harmonizáló 

környezet kialakítása során az udvar tereprendezéséhez, tornaszoba kialakításához szükséges 

alapanyagok beszerzése, biztosítása: 

 

- Héra diszperziós festékek, gipsz, takarófólia 

- Zúzottkő, heggesztett háló, szárazbeton,  

- Hulladék kezelés 

Ünnepek, rendezvények, oktató jellegű programok: 

 

      -     Néprajzi Múzeumi foglalkozás: -Farsangi népszokások, néphagyományok, 

                                                                -Luca napi hiedelmek 

- Zenés foglalkozás: Kultúr Centrum Egyesület 

- Állatkerti belépő 

- Bóbita Bábszínház bérletek 

- Márton napi zenés műsor: Szilas Miklós előadóművész 

- Mikulás zenés műsor 

 

Játékok, ajándékok vásárlása: 

- Húsvéti ajándékok (RÉGIÓ játékok) 

- Karácsonyi ajándékok, (Régió játékok) 

- Ballagási ajándékok (Tároló dobozok, vasalható jelek, vászon 

- Gyermeknapi ajándékok (Aldi, Pepkó játékok, labda) 

 

 

 

Kelt.: Pécs 2020. 06. 15.                                                Kamuné Geiszkopf Tünde 

                                                                                              alapítvány elnöke 


