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NEAO-KP-1-2021/10-000516 azonosítószámú támogatás összefoglaló 

2021.04.01 – 2022.03.31 

Búzavirág Gyermekekért Egyesület 

 

A pályázati támogatás felhasználása szakmai programok megvalósítására: 

Az őszi napközis tábor az egyesület fejlesztőházában, illetve onnan elindulva 

valósítottuk meg. 2021.10.25 - 29 héten, az őszi szünetben segítve a szülőket, 

tartalmas programokkal vártuk a gyerekeket. Terápiás nyulak voltak nálunk egész 

héten, etettük, itattuk őket. Kilátogattunk a helyi lovastanyára, ahol bemutatták 

működésüket, és lovagolhattak a gyerekek. A Mézengúzok zenekar is eljött és 

zenés játszóházzal emelte a program színvonalát. Több alkalommal 

kézműveskedtünk, és együtt sütöttünk süteményt, illetve készítettünk nyalókát. 

Az utolsó napot kutyás foglalkozással zártuk.  

Az állatasszisztált foglalkozások az iskolai tanévvel együtt kezdődtek meg. 

Összesen 8 alkalommal tartottunk foglalkozást, ahol játékos feladatokkal célzott 

terápiát tartott a foglalkozásvezető a kutyákkal és a felvezetőkkel együttműködve. 
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Az ünnepekhez közeledve ellátogatott hozzánk a Mikulás, és csomagokkal 

ajándékozta meg a gyerekeket. Énekeltek, verset mondtak, és beszélgettek a 

gyerekek a mikulással, eközben a szülők is kikapcsolódhattak, beszélgettek 

egymással.  

A fejlesztőházban a karácsonyi kézműves foglalkozáson a gyerekek szép 

karácsonyi díszeket készítettek, amivel feldíszítették a Búzavirág Gyermekvilág 

Fejlesztőház karácsonyfáját a karácsonyi ünnepségen. 

 

A pályázati támogatás felhasználása működési költségekre: 

A pályázatból a működésünket is részben finanszírozni tudtuk. A bérleti díj és 

rezsiköltségek (bankköltség, áramdíj, vízdíj) mellett a működésünkhöz szükséges 

könyvelési, bérszámfejtési és informatikai szolgáltatást is ki tudtuk fizetni, 

amelyek elengedhetetlenek a mindennapi működésünkhöz. 

A fejlesztőház bejárata fölé egy jól látható táblát terveztettünk és rendeltünk meg, 

illetve a programjainkon a foglalkozást vezetőknek, és a segítőknek egyesületi 

pólókat készítettünk.  
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A támogatásból a nyomtatókba tonert vásároltunk, mert ezáltal tudunk a 

fejlesztőházba szóróanyagokat, jelenléti ívet, tájékoztatókat, emléklapokat 

nyomtatni. 

 


