
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PÁLYÁZATI KÓDSZÁM:   FCA-KP-1-2022/4-001433 
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:  A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” (2022.) 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:  Fülöpi Óvoda Alapítvány 
PROJEKT CÍME:  Összefogással Gyermekeink Jövőjéért - közösségi nap 

Fülöp településen 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA: Civil szervezetek programszervezési támogatása 
ELNYERT ÖSSZEG: 1 988 185 Ft, azaz egymillió-

kilencszáznyolcvannyolcezer-száznyolcvanöt forint 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 100 % 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás 
 

Hitvallásunk, hogy minden kisgyermek egyenlő. Joguk és lehetőségeik a tanulás, a közösségbe való 
illeszkedés, a társadalom adott színtereire való bekerülés terén megfelelő esélyegyenlőséggel kell hogy 
megvalósuljanak. Alapítványunk helyi, térségi összefogással 1998 óta segíti a leginkább hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok lehetőségeit, tehetségük gondozását, az oktatás útján való elindulást, helyi 
közösségbe való nyílt, támogató jellegű beilleszkedésüket. Prevenciós, szakmai tanácsadó, mentor 
szerepünk természetesen nemcsak a gyermekek, de családjaik felé is irányul, összekapcsolva őket a 
helyi élettel, színtérrel, ahová beilleszkedésük első lépései sokszor nehezebbek lehetnek. 
Együttműködve a helyi, térségi intézményekkel, Önkormányzattal, civil szervezetekkel, támogatóinkkal, 
Alapítványunk számos eszköz, alapvető élelmiszer beszerzésében segít, gyermek és családi 
programokat valósítunk meg. Az elmúlt 2 év, számos lenyomatot hagyott, a gyermekek, családok 
életében. Rendkívül fontosnak tartjuk az életszerű, nemcsak online közegben megvalósuló integrációt 
és közösségépítést. A helyi értékek, kultúra, művészetek, jótékony hatásának beépülését a mindennapi 
munkánkba, a gyerekek életre való felkészítésében. 2022-ben rendhagyó jelleggel, gyermekeink 
jövőjéért, családi közösségi napot szervezünk, melynek célja, hogy a helyi, térségi családokat, 
gyermekeket, hátrányos helyzetű csoportokat integráljuk. Az összefogás erejében hiszünk és abban, 
hogy minél szélesebb körben kiterjesztve, bevonva a gyermekeket, fiatalokat, jó példát alkothatunk, 
olyan örökséget hátrahagyva, mely folyamatos része a helyi értékek fejlesztésének. A közösségi napon 
vidám, játékos szabadtéri vetélkedőket, a családok által összeállított színes műsorokat, pedagógusaink 
által zenei, művészi tehetségek bemutatkozását is láthatjuk, valamint a Piknik Mozi szabadtéri 
közösségépítő kulturális programcsomag is segítségünkre lesz. Régi vágyunk volt egy imázsfilm a 
településről, értékeinkről, ebben a projektben most ez is megvalósulhat. 
 
 

Köszönjük támogatóinknak a segítséget: 

 

 

 


