„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület 2014. évi cél szerinti
tevékenységének bemutatása
Állandó, folyamatosan működő programok:

- Életvezetési tanácsadás
- Színházlátogatás
- Élelmiszer- és ruha, cipő, játék, sportszer adományozás stb.
- Múzeumpedagógiai programsorozat
- Úszás
- Jóga.
Főbb programjaink voltak:
- Civil szervezeteknek szervezett továbbképzéseken, tájékoztatókon rendszeresen
részt vettünk:
• Törvényszéki szeminárium
• Karriertréning a Fáy András Alapítvánnyal együttműködve.
- 2 x 17 óra alatt 2.238 kg tartós élelmiszer adományt gyűjtött Egyesületünk 25
önkéntese a Magyar Élelmiszerbank karácsonyi adománygyűjtésének kereteink
belül Székesfehérváron a METRO és az Aszalvölgyi úti Tesco jótékony vásárlói
adományaiból. Az adománygyűjtési programban az egyesület Önkéntesei soraiban
üdvözölhettük a Garzon Baráti Kör és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
munkatársait.
- Harmadik alkalommal szerveztük meg Székesfehérváron a november 12-i
Jótékonysági Kortárs Művészeti Kiállítást és a november 27-i Aukciót. 48
különböző tárgyat ajánlottak fel alkotóik, illetve a tulajdonosok, melynek bevételét a
Testvérkapcsolatok programsorozatunkra fordítunk (találkozók, tábor). Eddigi
legsikeresebb aukción 24 alkotás talált gazdára 467.000,-Ft értékben.
- Múltunk Gyermekszemmel címmel 8 hónapon át tartó múzeumpedagógiai
foglalkozáson 150 gyermek vett részt, melyre pályázati támogatást nyertünk. Az
együttműködő szakemberek a Szent István Király Múzeum munkatársai voltak.
- Első alkalommal a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara is bekapcsolódott
az OTP Retró 69 csoport tagjainak jótékonysági akciójához, mely kérésünkre nagy
mennyiségű ágyneműhuzatokat, törölközőket gyűjtött.
- Évi négy alkalommal szerveztük meg 4 x 10 órában, 80 testvérpár számára a
találkozás lehetőségét. A Testvértalálkozók alkalmával közös sor- és csapatjátékok,
kézműveskedés, közösen elkészített ételekkel tudtuk a testvérkapcsolatokat erősíteni.
- 66 alkalommal úszótanfolyam, míg 16 alkalommal gyermekjóga, jégkorong és
vízipóló meccsen is részt vehettek a speciális igényű gyermekek és fiatalok a Magyar
Olimpiai Bizottság pályázati támogatásával.
- a székesfehérvári Viktória Központban térítésmentes Egészségnapon vettünk részt
25 gyermekkel 12 szűrővizsgálatból állt. Több gyerekünknél találtak betegségre

utaló értékeket, ezért további kivizsgálásokra kerültek a gyerekek.
- Huszonhat állami gondoskodásban Velencén élő gyermek és fiatal az agárdi
termálfürdőben búcsúztatta az óévet Egyesületünk ajándékaként.
- A tavaszi szünetben a Világliga keretében rendezték Székesfehérváron a Csitáry
uszodában a női pólómeccset. Egyesületünk 40 jegyet vásárolt, hogy élőben láthassák
a támogatott gyerekek a Magyar-Görög női vízilabda-válogatott mérkőzését.
- Az év első három hónapjában is folytatódott az Egyesület által szervezett gyermek
jóga oktatás a székesfehérvári Vízbor Margó okleveles jóga oktató vezetésével.
A saját szüleik nélkül, a velencei speciális gyermekotthonban nevelkedő 2-5, 6-8
osztályba járó gyermekek sok új ismerettel és érzéssel ismerkedhettek meg az elmúlt
hetekben a jóga órák keretében. A Magyar Olimpiai Bizottság által is támogatott
programsorozat célja, hogy a gyerekek megtanulják: a lazítani tudást, helyes üléstállást-járást –légzést, a tudatosságra nevelés és a képességfejlesztés minden területen.
- Egyesületünk szervezésében húsz saját családjuk nélkül élő gyermek és fiatal első
alkalommal csodálkozhatott rá a jégkorong mérkőzés érdekességeire. Most
ismerkedtek a néha különösnek tűnő szabályokkal, a játék gyorsaságával és a
jégcsarnokban uralkodó felfokozott hangulattal.
- Több ismerős cég és magánszemély fogott össze, hogy ajándékcsomagokkal
tegyük szebbé a családjuk nélkül nevelkedő gyerekek és fiatalok karácsonyát.
Egyesületünk volt a közvetítő, így jutottak társasjátékok, sportszerek, dvd lemezek,
könyvek, írószerek, babák, tv, dvd és cd magnók, játékkonzol, illatszer csomagok és
még egy feldíszített karácsonyfa is a gyermekotthonok falai közé.
Magánszemélyektől kapott több mázsa ruha, cipő, és játék adományokat osztottunk
szét iskolakezdés és karácsony előtt a nevelőszülőknél élő gyermekek számára.
- Süteménysütőversenyt hirdetett novemberben a VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház. A cél jót szolgált: Egyesületünk céljaira folyt be a sütik eladásából
származó 43.000,-Ft.
- A székesfehérvári Alba Harmónia Alkotó Kör tagjainak kiállítás megnyitóján
festményeket lehetett nyerni tombolasorsoláson, melynek bevételét, 51.000,-Ft-ot
egyesületünk számára a más-más ellátási helyen nevelkedő Testvérek közös
programjához ajánlották fel.
- Májusban is folytatódott az adományosztás. Több alkalommal nyári ruhákkal, lakás
felszerelési cikkekkel, idény gyümölccsel és tartós élelmiszerrel segítettük a
nevelőszülős családokat, utógondozott fiatalokat és volt állami gondozottakat.
Mosógépet,centrifugát és televíziót adományoztunk olyan frissen gyermekotthonból
kiköltözött fiatalnak, akik a napokban vették birtokban életük első albérletét.
- A székesfehérvári Vörösmarty Szakképző Iskola faipari szakán tanulók, a
Bioritmus Kertészet és a és Egyesületünk összefogásával valósulhatott meg, az a
adomány, amit átadhattunk a székesfehérvári és a velencei gyermekotthonban. Az
egyesület faanyagot szállított a Vörösmarty szakképzőnek, amiből gyönyörűen
elkészített felületkezelt balkonládákat készítettek az ott tanulók. Így a Bioritmusban
nevelt 60 tő muskátli, petúnia és különböző színes egynyári növényekkel beültetett
ládikók egész nyáron vidámságot csempészhetnek a saját szüleik nélkül nevelkedő
gyermekek és fiatalok életébe.

- Tizenötödik alkalommal szerveztük meg Székesfehérváron 2014. novemberében a
Télapóváró rendezvényünket a lakás- és gyermekotthonokban, nevelő- és
örökbefogadó családoknál nevelkedő gyermekek számára a Lurkó Gyermekvédelmi
Egyesülettel közösen. 150 állami gondozásban nevelkedő kicsit és nagyot,

egészségest és különböző fokban sérült testvérpárt, barátot láttunk vendégül,
akik Székesfehérváron kívül 28 településről érkeztek.
- Árpád Szakképző szakiskola szabó-varró tanulói az általunk biztosított
alapanyagokból
140 gyermek részére varrtak párnákat, táskákat és
dísztárgyakat.
- A Vörösmarty Színház 3 előadására 150 gyermeknek biztosítottunk
részvételi lehetőséget. (Koldus és királyfi, Furcsa pár, Őfelsége komédiása.).
Majd márciusban a Liar király c. darabot láthatta 40 fő.
65 fő nézhette meg a Romkertben a Liturgikus királylegenda című látványos,
200 szereplőgárdával előadott előadást.
Iszkaszentgyörgy Pappenheim-kastély barokk szárnyában június 12-én Ari
Kupsus házigazda meghívására szalonkoncerten vettünk részt, ahol a Kantorei
St. Johannis német kórus 50 fős énekkara remek koncertet adott.
- Nyolcvan fős csoportunk is részt vett Székesfehérvár új Sportcentrumában
megtartott Szent István Emlékév Gálaesten.

12 fő közreműködött
mozgatóiként.

a Koronázási Ünnepi Játékok óriásbábjainak

- Meghívást kaptunk Csákberényből, hogy 2014. augusztus 30-án állami gondozott
gyermekekkel látogassunk el az Óriástakaró rekordkísérlet helyszínére. Így
Egyesületünk önkéntesei 20 gyermeket kísérve egy egész napos kirándulást
szerveztek. Sötétedéskor hitelesítették a rekordot, ami után minden gyerekünk
ágytakarót kapott ajándékba az óriástakaróból.
- Táborok
- Tizenötödik alkalommal valósulhatott meg az a „Testvértábor”, ahol az állami
gondozásba vett, de más-más településeken élő vér szerinti tesók együtt nyaralhattak
egy hétig Balatonfenyvesen, augusztus 1-től 7-éig. A tábor Székesfehérvár MJV
Társadalmi Felelősségvállalási Alprogram 150.000,-Ft, A Székesfehérvár Fejlődéséért
Alapítvány 290.000,-Ft pályázata segítségével, valamint a különélő Testvérek javára
2013. decemberében megrendezett II. Kortárs Művészeti Aukción befolyt 300.000,-Ft
összegből tudtuk megrendezni.
- 2014. júliusában a balatonszemesi Fáy Gazdasági Táborba érkezhettek állami
gondozott gyerekeink, az ország több száz normál családjában élő középiskolás
diákjával együtt, ahol interaktívan, sokat tanultak a pénzügyekről, gazdaságról,
gazdálkodásról.
Az Alapítvány és Egyesületünk folyamatos együttműködésének eredményeként
tudtuk biztosítani a jogot arra, hogy 3 x 6 napon keresztül az OTP Hotel és Oktatási
Centrum vendégei lehettek 3 turnusban: Bodajkról, Balinkáról, Iváncsáról, Csórról,
Mezőfalváról, Németkérről, Lovasberényből, Polgárdiból és Székesfehérvárról

gyermek- és lakásotthonokból, nevelőszülőktől érkeztek.
- Eu-s Karrier tréningen vehettünk rész augusztus végén Budapesten 12 fiatallal a
Fáy Alapítvány szervezésében, mely három részből állt: önismeret, kommunikáció és
gazdasági ismeretek, melynek terepe a Fővárosi Állatkert üzemeltetésének
megismerése volt.
- Meghívást kaptunk, ahol ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit
Székesfehérvár legújabb gyerekparadicsoma, a Koronás Park, mely által városunk
méltó módon mutathatja be ország-világnak páratlan történelmi örökségét.
- Idén is remekül sikerült a TESZ Futás, ahol mi és a gyerekek is rajthoz álltunk a
sok száz induló között különböző versenyszámokban.
Kirándulás:
- Remek nyári időben kirándultunk a Bakony lábánál fekvő Fehérvárcsurgóra, ahol a
felmelegedett tó vizében megmártózhattak a gyerekek.
- Március utolsó hétvégéjére szervezett kirándulásunkon ragyogó napsütésben
emlékeztünk arra, hogy 1464. március 29-én Fehérváron koronázta magyar királlyá
az esztergomi érsek Hunyadi Mátyást.

