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Füzesabony, 2013. május 29.

Dohány Istvánné
Kuratórium elnök

Pöttömke Alapítvány
Közhasznúsági jelentés főbb adatai

2012. január 01. saját tőke:

155.649.- Ft (lekötött betét)
412.445.- Ft

2012. évi bevétel:

610.100.- Ft

2012. évi kiadás:

663.693.- Ft

2012. évi saját tőke összege:

358.852.- Ft
+ 155.649.- Ft

Eredmény – veszteség: 53.593.- Ft

2012. évben kapott támogatás
- Vállalati támogatás (Duropack Kft)

30.000.-Ft

- Egyéni befizetés

10.000.-Ft

- Hipa 1%
- NAV 1% szja
- Civil Alap (önkormányzat pályázat)

3.901.-Ft
170.040.-Ft
5.000.-Ft

- Papírgyűjtés

134.320.-Ft

- Luca nap

195.000.-Ft
593.261.-Ft

A szervezet tisztségviselői semmilyen juttatásban, díjazásban nem részesültek.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2012.év
Alapítványunk az Alapító okiratban meghatározott feladatok, célok, tevékenységek
megszervezésével, lebonyolításával végzi munkáját. Ebből adódóan feladatunk a bölcsődés és
óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő tárgyi környezet biztosítása, a
közösségi életet szebbé, élményekben gazdagabbá tévő, ünnepek megszervezése, hátrányos
helyzetű gyermekek támogatása, a hatékonyabb nevelő-oktató munka feltételeinek segítése,
javítása, kiegészítése.
Óvodánk minősített referencia-óvoda – melynek JÓ GYAKORLATA a Luca-napi vásár, ill. a
Föld Napja rendezvényeink.
Az óvodában két team működik: amely a hagyományok, népszokások gyermekeknek
megfelelő szinten történő átadását, megismertetését, valamint az egészséges életmód
szokásainak, a környezettudatos magatartás kialakításának, megalapozását jelenti.
Az óvodai rendezvények előkészítése, megrendezése együttműködve történik az alapítvány
az óvodapedagógusok és a Szülői Munkaközösséggel.
Az elmúlt évi programjaink:

Bábelőadás szervezése – Galagonya bábszínház
április hónapban 36.000.- Ft
decemberben Mikulás műsor 40.000.- Ft
Víz Világnapja – Az alapítvány dekorációval, faliújságon cikkekkel nyújt információt

Föld napja
Kiemelt feladatunk a Föld védelme, a környezettudatos magatartás kialakítása, szelektív
hulladékgyűjtés
Tiszafüredi

feltételeinek

telepére

megteremtése.

kirándultak,

amely

Nagycsoportosaink a Remondis Kft
igen

sok

új

ismeretet

nyújtott

a

környezetvédelem szempontjából. Az autóbuszt az alapítvány finanszírozta 31.500.- Ft.
Családi munkadélutánt szerveztünk, udvar szépítése, virágültetés, talajegyengetés,
játékok karbantartása ,veszélyes faágak levágása,fűnyírás stb feladattal..
Sokan eljöttek segíteni, A Kertbarátkör kialakította az OVI-KERTET, amely
lehetőséget biztosít, hogy a gyerekek megismerhessék, gyakorolhassák a kerti munkát, s
közösen elfogyasszák az általuk megtermelt zöldségeket. Óvodásaink is aktívan részt
vettek a munkában, melynek eredménye egy megszépült, virágos óvodaudvar, ahol jól
érzik magukat. és igényükké válik az esztétikus környezet megőrzése..

A nap zárásaként ÖKO-KONDÉR-ban főtt ételt paprikás-krumplit főztünk, melyet a
segítő szülők, gyerekek közösen jóízűen elfogyasztottak. A hozzávalókat, ásványvizet,
poharakat az alapítvány fizette: 18.000.- Ft értékben.

Gyermeknap
Színes programokat, kézműves tevékenységeket, népi kismesterségek bemutatóját
(kipróbálását) terveztük.

A gyermeknapon rövid bemutató műsorral zajlott az évzáró,

majd ezután a
 Tekergő Együttes táncházi műsora következett, vidám hangulatot teremtve
amelybe szülők és gyermekek is bekapcsolódtak.
 Lukácsné Lengyel Erzsébet népművész

vezetésével csuhéból készítettek

virágokat az érdeklődő gyermekek.
 Ligeti Ágnes irányításával dekupage technikával készítettek a gyerekek tetszetős
ajándéktárgyakat .
Az alapítvány a programokért összesen 47.500.- Ft-ot fizetett.

Kirándulásokon vettek részt a csoportok, amely igazi kikapcsolódást, élményszerző
lehetőséget biztosított a gyermekeknek. Vannak gyerekek, különösen a hátrányos
helyzetűek, vagy kisebbséghez tartozók, akik csak így jutnak el másik városba, állatkertbe,
múzeumba stb. Az alapítvány csoportonként 20 ezer forinttal támogatja ezt a programot.
Összesen 140.000 Ft.

Kiemelt feladatunk a környezetvédelem fontosságára való nevelés, ezért szeptemberben
csatlakoztunk az IKSZ – italos karton – gyűjtő programjához – valamint a műanyag –
kupakgyűjtéshez. A feltételeket a gyüjtéshez megteremtettük, a Szülőket több információs
csatornán tájékoztattuk. Meglehetősen sokan csatlakoztak a gyűjtéshez – kapcsolatban
vagyunk a Remondis Tisza Kft-vel, ők végzik az elszállítást. A program május végéig tart.
Ez a tevékenység szemléletformáláson túl, anyagi bevételt is jelent alapítványunk számára.

Vitamin – napot is tartottunk októberben. Célunk itt is a helyes, egészséges táplálkozási
szokások kialakítása, melynek egyik kulcseleme a megfelelő mennyiségű zöldség és
gyümölcsfogyasztás, gyermekkorban alakul ki. A szülők is sokat segítettek különféle
gyümölcs-zöldségfélék, magvak stb. felajánlásával, melyből a gyerekekkel közösen igen
finom ételek készültek, és a szülők is megkóstolhatták mindezeket.
Alapítványunk magvakat, zöldségféléket, tálkát, poharakat, papírtálcákat stb. biztosított.
25.000.- Ft.


Luca napra ajándékkészítés (lisztgyurmából)szülőknek szerveztük a programot.

Népszokás, néphagyomány bemutatása, a Márton naphoz kapcsolódó történet
bemutatása, FONÓHÁZ – interaktív formában.
Alapítványi támogatás 40.000.- Ft

Luca-napi

vásár

készülődés,

anyagszükséglet

az

elkészítendő

ajándéktárgyak

beszerzéséhez.
Az alapítvány 8.000.- Ft-ot biztosított ,csoportonként 56 000 ft.

Játékvásárlás támogatás csoportonként 20.000.- Ft azaz 140.000.- Ft.

Alapítványunk működteti az óvoda honlapját, ahol aktuális feladatokról, programokról
eredményekről adunk tájékoztatást, fotókat.az óvodai élet eseményeiről.
Alapítványunk tagja a Kistérségi Civil Tanácsnak.
Részt veszünk városi szintű rendezvényeken, tartjuk a kapcsolatot a Kertbarát Körrel,
Könyvtárral, Idősek otthonával.
Óvodánk befogadó szervezet, önkénteseket fogadhat s közülünk is többen vállalnak önkéntes
munkát, más szervezetnél, alapítványoknál, egyesületeknél.
A versenyeken résztvevő óvodásainkat, apróbb ajándékokkal jutalmaztuk (könyv, ceruza, …)
papírgyűjtésnél matricákat választhattak.
Rendezvényeinken

limonádét,

falatkákat

készítettünk,

Luca-napon kakaót,

kalácsot,

szaloncukrot kaptak a gyerekek, vendégek.
Nagy gondot fordítunk arra, hogy egy-egy óvodai ünnepen a dekoráció is jelezze azt, hogy a
tartalom mellett a külsőség is fontos a gyermekek számára különösen, hiszen az ünnep „a
másság” tűnik fel először nekik.Esztétikai érzéküket fejleszti az ízléses dekoráció.
Programjaink támogatói elsősorban a szülők a Papirusz, az Irka-firka boltok, a K&H bank, a
Duropack Kft.
Ebben az évben is rendeztünk papírgyűjtést, ill. Luca-napi vásárt bevételi forrásként.
A helyi Civil Alapból 50.000.- Ft támogatást kaptunk, melyet programjaink megvalósítására
fordítottunk (kirándulás, hagyományőrző kézműves foglalkozáson való részvétel..
Alapítványunk szorosan együttműködik a Pöttömke Óvoda pedagógusaival, a nevelési
programban meghatározott feladatok támogatójaként.
Rendezvényeink elsősorban az óvodáskorú gyermekek részére szerveződnek, és gyakorta
segítenek a lebonyolításban a szülők, nagyszülők is, amely igen pozitívan hat az együttes
közös munkára.

Igyekszünk minél szélesebb körben tájékoztatást adni tevékenységünkről, a Városi Tv, az írott
média plakátok, szórólapok által.
Az elmúlt év programjai változatosak a gyermekek számára élményekben gazdagok voltak.
Tárgyi feltételeinket is sikerült bővíteni, környezetünket, az óvoda udvarát, csoportszobákat
esztétikussá tenni a mindennapos tevékenységek végzéséhez.
Szponzoraink, támogatóink a lehetőségükhöz mérten segítették munkánkat.
A szülőkkel való kapcsolat is pozitív irányban fejlődött.
Elért

eredményeink

a

célok

összehangolt

megfogalmazásában,

együttműködésben

gyökereznek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az eddig támogatást mindazoknak, akik segítették
alapítványunkat céljai elérésében.

Füzesabony, 2013. május 29.

