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A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre. A
Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kiemelkedően közhasznú minősítést 2003. január 1-jén jegyezte be,
mivel Egyesületünk állami, közoktatási feladatot lát el, az oktatási intézményének fenntartójaként.
2014-ben az Egyesültet a hatályos jogszabályoknak megfelelően közhasznúnak átminősítették. Az
Egyesület az Alapító Okiratában foglaltak szerint megalakulásakor legfőbb célul a Waldorf-pedagógia
megismertetését, népszerűsítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként, Waldorf-pedagógiai
szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását tűzte ki.
Az Egyesület tagsága e feladatai közül 2002-ben az Iskola alapítását két osztállyal valósította meg
támogató szülők, és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével. Az
önkormányzattól, a kecskeméti szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk ingyenes használatba. 2006ban lehetősége nyílt az Egyesületnek arra, hogy megvegye a korábban használatba kapott ingatlant .
2015-ben indítottuk új óvodai csoportunkat Kecskeméten a Fecske utca 15. szám alatt, melyet tartós
bérleti szerződéssel vettünk birtokba és alakítottuk át a gyerekek részére.
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Bevezető a 2019-ös év tevékenységéhez

Egyesületünk céljait a 2019-es évben egyrészt oktatási intézményének fenntartói működtetésével és
az Intézmény, ünnepkörökhöz kapcsolódó programjainak lebonyolításával, valamint tematikus nyári
gyermektáborok szervezésével, és közösségépítő események szervezésével valósította meg.

Fő célok

Kiemelt cél továbbra is Intézményünk népszerűsítése és a nevelt-oktatott gyermekek létszámának
növelése, és az őket körülvevő környezet folyamatos szépítése, minőségi pedagógia megvalósításának
biztosítása.
Tevékenység, eredmények, önkéntes munka

Az intézményünkbe járó gyermekek szüleinek egy része fenntartói szerepüket aktívan gyakorolják,
melynek keretein belül néhányan rendszeresen és állandóan végeznek önkéntes tevékenységet az
iskolában, illetve az óvodában. Így például kézműves szakkörök tartásában, karbantartási munkák
végzésében, informatikai rendszer működtetésében, marketing anyagok készítésében ellenszolgáltatás
nyújtás nélkül segítenek. Szintén sokan segítenek az időszakos munkák elvégzésében önkéntes alapon,
melyek az iskolaudvar rendben tartása, épület karbantartás, játszótér felújítás, taneszközök és
berendezések karbantartása, felújítása.
Önkénteseink munkája nagyban segíti Egyesületünk, illetve a fenntartott intézmények zökkenőmentes
működését.

2019-es év eseményei, rendezvények, előadások

Az Egyesület nagyon aktív szerepet vállal a kecskeméti civil életben a közösségi kulturális
hagyományok ápolásával, művészeti neveléssel, továbbá a természeti kultúra fejlesztésével. Néhány
példa az Egyesület által szervezett rendezvényekre, és környezetvédelmi eseményekre:
Részt vettük a Ültess 10 Millió fát programban, bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést és a
komposztálást az iskolában.
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Szeptemberben az Autómentes Világnap regisztrációs sátrát vezetve segítettünk a nagy tömegeket
megmozgató rendezvény lebonyolításában.
Iskolanyitogató foglalkozásokat, és óvodai bekukkantó foglalkozásokat szerveztünk.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00831 számú pályázat keretében a következő társadalmi szerepvállalást
erősítő, közösségfejlesztő programokat valósítottuk meg:
Nemzetiségek Napja 4 alkalom 320
Sport foglalkozás 6 alkalom 151 fő
Szívességcsere program 3 alkalom, 42 fő
Ifjúsági Program 6 alkalaom 78 fő
Generációk közötti érzékenyítő program: 1 alkalom 31 fő
Ifi akadémia: 2 alkalom 80 fő
Életvezetési tanácsadás: 11 alkalom 172 Fő
Összefoglaló

Összességében elmondható, hogy az Egyesület fenntartotta korábbi tevékenységeit, új innovatív
ötletekkel és emberi erőforrással gyarapodtunk. Ez a megújulás lehetőséget ad arra, hogy a következő
években a céljaink pontos megjelölésével, végrehajtásuk megtervezésével tovább fejlődjünk

Kecskemét, 2020. június 6.

………………………………..
Lévai Zoltán
Egyesületi elnök

Jelen beszámolót a Közgyűlés az 14/2020 számú határozatával elfogadta.
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