
Gyermekeinkért Közalapítvány 

 

A Gyermekeinkért Közalapítványt 1999-ben Vácduka Község Önkormányzata alapította. 

Az alapítvány elsődleges célja az óvodás és iskoláskorú gyermekek érdekében végzett 

egészségmegőrzés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúsági 

szabadidősport tevékenység támogatása. 

Az alapítvány bevételét az adók 1%-a, pályázati források, a támogatók által nyújtott 

felajánlások, illetve 2008-tól az önkormányzattól kapott támogatás jelenti. 

Eddigi főbb tevékenységeink: 

 pályáztunk úszásoktatásra, fellépő ruhák vásárlására az óvodába járó gyermekek 

számára, elektronikai eszközbeszerzésre az általános iskolának, valamint 

tehetséggondozásra; 

 a BetonLM Kft. felajánlása révén és Önkormányzati támogatással az iskola udvarára 

70 m
2
 térkő, járda és a hátsó bejárathoz lépcső készült szülői segítségével; 

 az iskolában elkészült kosárlabda pályához palánkokat vásároltunk; 

 lakossági összefogással nagy értékű kombinált játszóeszközt vásároltunk és 

telepítettünk az iskola udvarára;  

 az óvoda udvarát is színesítettük játszóeszközökkel. 

A mai napig minden évben hozzájárulunk intézményeink kis értékű játék és eszközparkjának 

fejlesztéséhez. 

Idővel munkánk köre kiszélesedett. Egyre többrétű, színesedő programba vonhatjuk be a 

településen élő gyermekeket és szüleiket egyaránt. Eredményességünket mutatja 

programjaink minőségének, színvonalának és látogatottságának növekedése. 

Három fő rendezvényünk a Gyermek Juniális, az Adventi készülődés és a Mikulás est. 

Mindhárom programunk arra irányul, hogy utat mutassunk gyermekeinknek, fiataljainknak és 

természetesen szüleiknek is a szabadidő hasznos eltöltésére. 

Számos kulturális, szabadidős és kiránduló programot szervezünk évről – évre. Ezek közül 

néhány: 

 író – olvasó találkozó Nógrádi Gergely és Nógrádi Gábor írókkal; 

 táncházak és zenei koncertek (Katáng, népzenei fellépők) szervezése; 

 látogatás a Planetáriumba, Bábszínházba, a Fővárosi Nagycirkuszba, a Magyar 

Rádióba és a Vajdahunyad várba; 

 kirándulás a helyi és a környező tájak felfedezésére. 

 Nagy öröm számunkra, hogy az általános iskolából elballagott tanulók egyre többen 

jelentkeznek segítőknek, szervezőknek és új ötleteket adnak a rendezvényeinkhez. Több váci 

középiskolával állunk kapcsolatban, így a középiskolás “dukai” fiataloknak lehetősége van 

arra, hogy önkéntes munkájukat itt, helyben végezzék.  

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-val, felajánlásával, munkájával támogatta 

alapítványunkat! Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!                                    

                                                                Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriuma névében:  

                                                                                              Makkosné Boda Babett 

 


