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A „Fogd a Szalántai Óvodások Kezét” Alapítvány 1999. év februárjában jött létre, az akkori 

Szalántai Óvoda Szülői Közössége által. 

A kuratóriumi tagok: Daszkalov Iván 

Dávidné Gulyás Katalin 

Horváth Ferencné 

Kecskés Istvánné 

Petrovics János 

Szabó Józsefné 

Szeverinácz Tiborné 

A kuratórium elnöke: Kapitány Jánosné 

Az Alapítvány célja: 

 A nevelő – oktató munka színvonalának emelése, a színvonalas pedagógiai 

tevékenység tárgyi feltételeinek megteremtése, 

 Az óvodába járó gyermekek képességeinek fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása, 

 Ismeretterjesztés, hagyományőrzés, 

 Nemzeti és etnikai kisebbségi tevékenységek támogatása, 

 Gyermek – és ifjúságvédelem. 

Az Alapítvány feladata elsődlegesen, hogy az óvodába járó gyermekek igényeit mind 

szélesebb körben tudja kielégíteni. A mai anyagi körülményeket tekintve nagy szükség van az 

Alapítvány működtetésére, hiszen nagyban elősegíti azon dolgok megteremtését, amelyre az 

anyagi forrás elapad. 

Az elmúlt években az Alapítvány támogatta: 

 A Szalántai Óvoda és Konyha intézményébe járó gyermekek úszás oktatását, 

 Az óvoda gyermeknapi rendezvényeit, 

 A Húsvéthoz, a Mikuláshoz kapcsolódó egységes csomagok elkészítését, 

 Udvari játékok, eszközök pótlását, 

 Udvari mászó rendszer kialakítását, 

 A csoportban használt játékok, eszközök beszerzését, 

 A gyermekek Horvátországi kirándulását. 



Az Alapítvány, a Szalántai Óvoda és Konyha Intézménye, A Szalántai Idősek Klubja, a 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szalánta 

Önkormányzata, és az Intézmény Fenntartója a Szalántai Óvoda és Konyha Társulás 

együttesen mély kapcsolatot ápol, hiszen ez az együttműködés hozzásegíti a generációk 

közötti kapcsolatok kialakítását. Közös programok alkalmával az idősek feleleveníthetik 

gyermekkorukat, mesélnek régmúlt emlékekről, hagyományokról. 

A Szalántai Óvoda több éves testvéróvodai kapcsolatot ápol a Donji Miholjac – i Pinokio 

Óvodával. Az Alapítvány ezen kapcsolat gondos ápolásából is kiveszi a részét. A 

kirándulások, a közös programok, a tevékenységek alkalmával az Alapítvány is mindig jelen 

van, anyagi támogatással és személyi jelenlét által is. Gyermekeink, és mi felnőttek is soka t 

kaphatunk, és tanulhatunk a közös élmények alatt. Az Alapítvány működése során elősegíti a 

gyermekek esélyegyenlőségét.  

 

Képek az Alapítvány által támogatott programokról 

Alapítványi bál magyar és horvát táncok: 

     

Mikulás és karácsony: 

               



Madaras program: 

   

 

Mászóka rendszer: 

   


