POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA
za šolsko leto 2016/17
Sklad Vrtca Hansa Christiana Andersena je za svoje osnovno poslanstvo vzel skrb za enake možnosti
vseh otrok našega vrtca. Omogočil je, da so se vsi otroci, ki so si to želeli, udeležili bivanj v naravi, ki
so že vrsto let del našega programa. S tem smo jim pričarali čarobne trenutke, ponudili nove
možnosti in izzive, ki jih sicer ne bi bili deležni.
Tako smo v šol. letu 2016 – 2017 subvencionirali (delno ali v celoti ) bivanja v naravi 80 otrokom
našega vrtca. Na/v:
 Pokljuki – 24 otrokom,
 Kranjski Gori - 13 otrokom,
 Planini pri Jezeru – 5 otrokom,
 Špadičih pri Poreču – 26 otrokom,
 kmetijah Ožbet, Pečovnik in Obolnar - 12 otrokom.
Nekateri so prvič dobili priložnost, da so odšli na počitnice in doživeli čar bivanja s svojimi prijatelji. Ta
doživetja jih osebnostno bogatijo, pridobivajo samozavest in nove izkušnje. V očeh otrok, ki se
vračajo, je videti veselje in besede ne morejo opisati nepozabnih trenutkov, ki so jih doživeli.
Ker bivanja v naravi zahtevajo določeno športno opremo, smo sredstva Sklada tudi letos namenili za
nakup potrebne opreme oz. zamenjavo dotrajane.
Za potrebe zimskih bivanj v naravi smo dokupili:
 10 otroških čelad za smučanje,
 5 smučarskih čevljev,
 5 čevljev za tek na smučeh.
Za potrebe izvajanja rolanja za otroke smo dokupili:
 5 rolerjev za otroke,
 5 čelad za rolanje ali kolesarjenje,
 8 kpl ščitnikov za rolanje za otroke.
Sklad je poskrbel tudi za naše otroke s posebnimi potrebami:
 Otrokom razvojnega oddelka smo omogočili 10 terapij s konji - hipoterapijo.
 Financirali smo 3 spremljevalce za 3 otroke s posebnimi potrebami, ki so šli na zimovanja ali
letovanje.
Sklad je omogočil izvedbe nadstandardnega programa vključenega v redne dejavnosti vrtca ( odvisno
od starosti otrok in skupine ). Omogočili smo:
 plavalni tečaj - 15 otrokom,
 izlet v Tamar - 3 otrokom,
 obisk Kekčeve dežele – 1 otroku
 ogled predstav in izlete - 2 otrokoma.
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SKLAD ZA OTROKE IN DRUŽINE NAŠEGA VRTCA
Družinam v vrtcu izposojamo zimsko opremo za smučanje. S tem zagotovimo, da vsi otroci dobijo
priložnost, da se udeležijo vseh dejavnosti na snegu.
Naša zaloga šteje:
 50 parov carving smuči za otroke
 30 parov smučarskih čevljev za otroke
 10 parov odraslih kratkih – »blade« smuči za lažje učenje smučanja
 19 parov otroških tekaških smuči
 25 parov otroških tekaških čevljev
 Andersenove označevalce - markerje (jopiče za otroke) za večjo preglednost in varnost otrok
na smučišču, drsanju in podobnih aktivnostih.
 zimske kombinezone za zimovanja in snežne dni v vrtcu
Vsako leto izvajamo v vrtcu tečaj rolanja. Da starši nimajo dodatnih stroškov, izposojamo celotno
opremo za rolanje. Iz sredstev Sklada imamo kupljenih:
 35 rolerjev za otroke
 38 kompletov ščitnikov za otroke ( roke, komolci in kolena )
 25 čelad za otroke ( kolesarjenje, rolanje )
 1 rolarje za odrasle
 4 čelade za odrasle
 4 kompletov ščitnikov za odrasle ( roke, komolci in kolena)
Ta oprema je razdeljena po enotah in se ob primernih vremenskih pogojih vsakodnevno uporablja.

Glede na prednostne naloge vrtca:
 gibanje za zdrav način življenja za male in velike - smo s sredstvi Sklada nakupili tudi
veliko športne opreme in rekvizitov za notranjo in zunanjo uporabo in sicer: mehke
žoge, mehke frizbije, tenis mehke penaste žogice, spiralasto žogo, pisane majhne
žogice, ježke, žogice z repom, padala z balonom, zvezdo s številkami, veliko padalo in
malo padalo, mehki žogi za zunaj, košarkaške žoge, male in velike obroč, kolebnice in
označevalce prostora. Vsa ta oprema se uporablja pri gibalnih dejavnostih v igralnicah
in na prostem. S tem Sklad omogoča nadstandardno opremo za vse otroke vrtca.
 Voda – vir življenja - smo s sredstvi Sklada kupili vodne kotičke za vse enote našega
vrtca in omogočili otrokom več igre z vodo in vodnih poskusov.
 Svetloba in energija - smo s sredstvi Sklada kupili svetlobne kocke za vse enote
našega vrtca in omogočili otrokom raziskovanje elektrike, svetlobnih efektov,
domišljijskih potovanj in lepote doživljajskih trenutkov.

