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2016. évi közhasznúsági beszámoló 

Ászári OVI Alapítvány 

 

Az Ászári OVI Alapítványt 1998. május 29-én alapítottuk, nyílt és határozatlan időtartamú formában, 

Ászár, Kossuth Lajos u. 1/a székhellyel 107.500 Ft készpénz vagyonnal. 

 

 Az Alapítvány célja  

 A környezet (épített) megvédéséhez, szépítéséhez, a környezet (természeti) megismeréséhez, 
védelmére neveléshez eszközök beszerzése, szervezett kirándulások, „tanulmányutak” anyagi 
támogatása, 

 A gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztésének elősegítése, 

 Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek célirányos fejlesztésének megvalósítása, 

 A szülőkkel pedagógiai célú közös programok szervezésének támogatása, 

 Könyvtár létrehozása és folyamatos bővítése, kölcsönzés céljából a szülők felé, 

 Egészséges életmódra nevelés 
 

Fenti célok megvalósítása érdekében alapítványunk az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte 

2016-ban. 

 

AZ Önkormányzat 180. 000. Ft-os támogatásából:  

 115. 000. Ft-tal járultunk hozzá a nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatásához, 
úszásoktatásához. Az Úszás a legtöbb izomcsoportot egyszerre megmozgató tevékenység, a 
leghatékonyabb mozgásformák egyike. Fejleszti az állóképességet, növeli a hatékonyságot, 
mozgékonyságot, az izmok rugalmasságát. Elősegíti a gerinc stabilitását, növeli a tüdőkapacitást, 

http://www.kuckoovi.hu/


segíti a légzésszabályozást, az egészséges szívműködést. Alkalmas a mozgásszervi elváltozások 
prevenciójára, korrekciójára. Pozitívan befolyásolja a gyermekek lelkiállapotát is. 

 A nevelési feltételek fejlesztéséhez vásároltunk: - 3 db parafatáblát (15. 453. Ft. értékben),  
2x6 db-os, mintás dombornyomólapot (13. 903. Ft értékben), vizuális fejlesztő eszközöket 
 (23. 999. Ft. értékben), a fennmaradó összeget (11. 645. Ft-ot) az óvoda által kért kültéri 
padokhoz használtuk fel. 

 
A felajánlott NAV 1 %-os támogatásból (297. 025 Ft.) a következők kerültek kifizetésre: 
 

 Kültéri padok az óvoda udvarára (118. 355. Ft. értékben), 

 Vizuális eszközök, irodaszerek, 

 Javítási, könyvelési, bank és egyéb működési költségek 
  

 
 

 Havonta szerveztünk potenciális óvodásoknak és szüleiknek „Bébiovit” a védőnői hálózattal 
együttműködve. 

 Aktív közreműködéssel támogattuk a Szülői Munkaközösséget az adventi készülődésben. 

 Aktívan részt vettünk vizuális tevékenységek, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában 
óvodán belül, ill. a Közösségi házban. 

 Részt vettünk az Egészségnevelési és Környezetvédelmi Munkaközösséggel együtt előadások, 
bemutatók szervezésében, lebonyolításában. Egészségnapok, állatok napja,(kisállat-kiállítás), víz 
napja, Föld napja, Madarak és fák napja. Hozzájárulva ezzel a környezet (épített) megvédéséhez, 
szépítéséhez, a környezet (természeti) megismeréséhez, védelmére neveléshez. 

      

Ászár, 2017. március 22. 

 

 

                                                 ………….………………………………………. 

                                            Róthné Kiss Tünde Piroska 

                                              az alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

 


