Sklad Vrtca Hansa Christiana Andersena je za svoje osnovno poslanstvo vzel skrb za enake možnosti
vseh otrok našega vrtca. Z različno podporo smo jim pričarali nepozabne trenutke in ponudili nove
možnosti ter izzive, ki jih sicer ne bi bili deležni.











Kranjski Gori - 5 otrokom,
Pokljuki – 11 otrokom,
Logarsko dolini – 1 otroku,
kmetiji Ožbet - 5 otrokom,
kmetiji Pečovnik – 2 otrokoma,
Penzion na Razpotju – 4 otrokom,
Grad Prestranek – 2 otrokoma,
Špadičih pri Poreču – 10 otrokom,
Planini pri Jezeru – 5 otrokom,

Nekateri otroci 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.
Sklad je finančno pomagal tudi družini, ki se je zaradi tragične izgube starše, znašla v stiski.
Ker bivanja v naravi zahtevajo določeno športno opremo, smo sredstva Sklada tudi letos namenili za
nakup potrebne opreme oz. zamenjavo dotrajane.




10 otroških čelad za smučanje,
24 smučarskih čevljev,
5 otroških nahrbtnikov.






5 rolerjev za otroke,
5 čelad za rolanje ali kolesarjenje,
5 kpl ščitnikov za rolanje za otroke,
2 rolerje za odrasle.




Otrokom razvojnega oddelka smo omogočili 9 terapij s konji - hipoterapijo.
Financirali smo 4 spremljevalce za 4 otroke s posebnimi potrebami, ki so šli na zimovanja ali
letovanje.

Omogočili smo:
 plavalni tečaj - 9 otrokom,
 obisk Kekčeve dežele – 2 otrokoma,
 ogled predstav, izlete in fotografije - 3 otrokom,
 obisk Filharmonije za vse otroke od 4 - 6 let.
S tem zagotovimo, da vsi otroci dobijo
priložnost, da se udeležijo vseh dejavnosti na snegu.
Naša zaloga šteje:
 50 parov carving smuči za otroke,
 45 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.
Da starši nimajo dodatnih stroškov, izposojamo celotno
opremo za rolanje. Izposojamo:
 40 rolerjev za otroke,
 40 kompletov ščitnikov za otroke ( roke, komolci in kolena ),
 30 čelad za otroke ( kolesarjenje, rolanje ),
 2 čeladi za odrasle ,
 2 kompleta 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:

– s sredstvi Sklada smo uredili in opremili Svetlobne sobice v enoti Krtek,
ki so na voljo vsem skupinam 4 – 6 letnih otrok. Sobice ponujajo otrokom doživljanje in
raziskovanje svetlobnih efektov, različnih področij dejavnosti - umetnosti, matematike,
družbe, narave, gibanja in lepote domišljijskih potovanj in doživljajskih trenutkov.

Pripravila:
Natalija Dolenc

