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A Rákosmente Gyermekvilága KHA a 2014-es naptári évben elsődleges célként a korábbi évek 

megkezdett projekt-munkáit szerette volna folytatni. Új elemként a cél- és korcsoportok szerinti 

megosztás csiszolását hajtottuk végre. (Gyermekprogramok, illetve ifjúsági és családi programok 

csoportja szerint). 

A tevékenységközpontú ismeretátadás , ismeretbővítést a  korábbi évekhez hasonlóan az 

agglomerátumban élő, némiképp hátrányos szociális helyzetben lévő gyermekek számára tartottuk 

meg. Budapesti séták címmel, forrás hiányában ez a rendezvénysorozat a családi finanszírozás 

körében valósult meg. Igyekszünk a nyári időszakban megvalósított , hazai tájak megismerését célzó 

programot tervezni, sikeresen. Az Ismerd meg hazádat! – ismert szlogen adta a feladatsor 

kivitelezését, melynek keretében 20, illetve 24 főt vittünk el Gyöngyösre a Mátra Múzeumban, ahol 

érdekességként a múzeum új természettudományi pavilonjának megtekintését oldottuk meg. Az 

egész napos kirándulás zárásaként aktív, feszültségoldó , vidám gyerekprogrammal jutalmaztuk a 

résztvevőket, melynek keretén belül kisvasúttal a lajosházi vadászházban egy csokiszökőkutas 

rendezvényt szerveztünk a résztvevőknek. 

A külön busz finanszírozását tudtuk megoldani a rendelkezésünkre álló keretből. 

Részt vettünk olyan kulturális rendezvényeken, ahol a tehetséges gyerekek a korosztályukban 

képviselhették magukat, megmutathatták, hogy a népi hagyományok ápolása, az igényes, identitást 

erősítő lírai alkotásokkal mekkora hatást lehet kiváltani.  

A Nagykőrösi Kulturális Központ szervezésében 3 napos rendezvényen vett részt (3 önkéntes tanuló -

1 nevelő +1 szülő). 

A kulturális programok sorába illeszthető a Magyar kultúra napjának rendezvénysorozata, amely 

lehetőséget adott a felkészített gyerekek bemutatkozására. 

Hagyományos feladatnak tartjuk a Kézművesház működtetését, a 2015-ös naptári évben új technikát 

szeretnénk megismertetni az érdeklődő diákokkal.  

A 2015 májusában megtartott közgyűlési határozat pedig célként tűzte ki a projekt folytatását, 

esetlegesen az üveg-ékszer készítését is, egy kisebb kemence megvásárlását, ha az 1 %-ok erre 

lehetőséget adnak, vagy megfelelő szponzort sikerül találni. 

Megvalósításra került a honlapunk elindítása, s a tartalmi rész elemeinek folyamatos feltöltése 

2015 áprilisi határidő betartása mellett.  

A PR-munka további lehetőségeit szeretnénk jobban kiaknázni, s mozgósítani szűkebb pátriánk 

Rákosmente közösségét. 

Részt veszünk olyan rendezvényeken , ahol dokumentálni tudjuk környezetünkben élő, s velünk is 

kapcsolatot tartó gyermekeink fejlődését. (Hangversenyek, rajzkiállítás, műsoros délutánok) 

A 2015-ös naptári év elfogadott projekt-munkáit az alapítvány honalapján tekinthetik meg. 

http://rakosmente-gyermekvilaga 


