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Vrtec Hansa Christiana Andersena ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Začelo se 
je s »Kresničko«, ki je zasvetila med otroki - z namenom obogatiti in polepšati otrokom bivanje v 
vrtcu. Zanetila jo je družina Seme. S pomočjo donatorja Spektre smo v devetdesetih letih zelo 
obogatili igralne kotičke in igro otrok v njih.  
 
Ta projekt je zelo povezal vzgojiteljice in starše ter postavil temelje za mnoge skupne aktivnosti. Ena 
izmed najpomembnejših je bila ustanovitev Sklada vrtca. Le ta je finančno uspešen predvsem zaradi 
prostovoljstva in energije usmerjene v različne dobrodelne dogodke in projekte. Ključni projekti, ki 
pripomorejo k uspešnemu delovanju so prihajajoči tradicionalni predpoletni Živ Žav, jesenski 
Andersenov kros, prednovoletne predstave v katerih nastopajo naše sodelavke, novoletni sejem 
izdelkov otrok in delavcev vrtca in Andersnov rokovnik. Izkupiček vseh dejavnosti se steka v sklad. 
Nezanemarljivi pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem preko 
razvejanih socialni mrež. 
 
Glavna usmeritev Sklada je omilitev socialnih razlik med otroci. Ponosni smo, da je sklad v letih 
delovanja omogočil bivanje v naravi več kot 350 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v 
družini takšnega druženja s svojimi sovrstniki ne bi bili deležni. Otrokom s posebnimi potrebami 
sklad pomaga s financiranjem spremljevalcev za čas bivanja v naravi. Poleg te dejavnosti sklad vsem 
družinam zagotavlja možnost izposoje športne opreme za otroke - alpskih in tekaških smuči, čelad, 
pancarjev, rolerjev, plavalnih pripomočkov. S pomočjo sklada smo pridobili dvigalo za invalide, 
vozička za oddelek s prilagojenim programom, knjige za vse družine, dodatno opremili telovadnico 
in večnamenski prostor, ter športne rekvizite v vseh enotah … Ob izrednih družinskih situacijah 
(smrt, bolezen) sklad pomaga z donacijami finančnih sredstev družinam v stisku. 
 
To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro. Prizadevali si bomo, da bo 
polnjenje skladovega mošnjička še naprej tako uspešno, kot je bilo doslej. 
 
Zaradi pripadnosti vrtcu si veliko bivših staršev in sodelavcev želi ohraniti stik z vrtcem in 
nadaljevati z dobrodelnostjo. V ta namen smo pred dvema letoma ustanovili alumni klub »Prijatelji 
otrok Vrtca Hansa Christiana Andersena«. V njem smo se zbrali podobno misleči - starši in 
sodelavci, ki si želimo narediti nekaj več za otroke. Alumni klub je svoje poslanstvo uresničil s tem, 
ko se je leta 2011 ustanovila Fundacija za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena. Fundacija 
dopolnjuje poslanstvo sklada, zaradi svoje pravne oblike pa omogoča tudi druge načine pridobivanja 
sredstev (npr. namenitev 0,5% dohodnine). 
 
Fundacija bo podpirala enakopravno vključevanje otrok iz socialno ogroženih družin v obogatitvene 
dejavnosti vrtca, dvig raznolikosti in kakovosti dejavnosti za otroke ter zanimive projekte. 
V imenu ustanoviteljev in prve uprave fundacije vas vljudno vabim k sodelovanju in podpori 
fundacije. 
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