
2015. 03. 19., 10. szám

Egyéni képesség- és személyiségfejlesztő foglalkozások indulnak a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intéz-
mény hátrányos helyzetű óvodásai részére. Az erről szóló szerződést a múlt szerdán írták alá az intézmény központi épületében 
a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, az értelmi és testi fogyatékkal élők érdekeit védő és segítő 
Együtt Veled Értük egyesület és az óvoda vezetői. Az eseményen természetesen jelen volt a programnak anyagi hátteret biztosító 
Vajdasági Képzőművészeti Kör vezetője is. 

Az alkalmi sajtótájékoztatón Terényi Lívia, a program koordinálását végző Központ igazgatója elmondta, hogy a képesség- és 
személyiségfejlesztő program szakmai segítséget nyújt a pszichofi zikai illetve pszichoszociális problémákkal küszködő gyerekeknek, 
de szüleiknek, családtagjaiknak, sőt a nevelőknek is. A program komplex logopédiai, gyógypedagógiai és grafomotoros, a Világjáték 
nevű terápiás eszköz és a drámapedagógia pedig személyiségfejlesztést biztosít a kicsiknek. Tavasszal 77 gyerek kapcsolódhat be a 
foglalkozásokba.

Mivel az iskoláskor előtti intézménynek a pszichológuson kívül nincs más hasonló szakembere, a hátrányos helyzetű kis óvo-
dásokon egyedül nem tudna segíteni. 

– Nagyon boldog vagyok, hogy eddigi együttműködésünk ilyen szépen folytatódik – nyilatkozta Veselinov Ibolya igazgatónő. – A 
programba húsz olyan kisgyermeket tudunk most bekapcsolni, akiknek nagy szükségük van a logopédiai foglalkozásokra, míg négyü-
ket a személyiségfejlesztésbe vonjuk be.

A Vajdasági Képzőművészeti Kör civil szervezet nélkül, amely eddig is hathatós támogatást nyújtott a hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek, akár azt is mondhatnánk, a fejlesztési programból nem lenne semmi. 

– Én egész életemet a gyerekek megsegítésére tettem fel és ennek igyekeztem illetve igyekszem megnyerni egyesületünk tag-
jait is, mondhatom sikerrel. Saját eszközeinkből készült képeinket tudjuk felajánlani egy-egy nemes cél megvalósítása érdekében. 
Őszinte szeretettel adjuk, hiszen mi csak így tudunk segíteni. Művésztársaim szerte Vajdaságban élnek, de a felkérésnek mindig 
eleget tesznek és elküldik hozzánk felajánlott alkotásaikat. Örülünk, hogy a mi támogatásunk ezúttal is sok emberben felébresztette 
a segítő szándékot, megvásárolták festményeinket és így járultak hozzá az akció sikeréhez – mondta Kenyeres Ivanka, a Vajdasági 
Képzőművészeti Kör vezetője. 

Az Együtt Veled Értük egyesület a fejlesztési program megvalósítását vállalta magára. Bagi Ferenc egyesületi elnök szerint a ko-
rai fejlesztés néven ismert fejlesztőprogram az elmúlt évek során kivívta magának a létjogosultságot, időtálló, szükséges és hasznos. 

– Amikor tudomásunkra jutott, hogy a fejlesztési program idei megvalósítása nehézségekbe ütközik, azonnal léptünk. Úgy gon-
doltuk, élünk a Vajdasági Képzőművészeti Kör kínálta lehetőséggel, és a támogatásra felajánlott festményeknek vásárlókat, ezáltal 
az egyesületünknek donátorokat keresünk. Polgárok, vállalkozók, intézmények sorakoztak fel kezdeményezésünk mögé. Segítsé-
gükkel egy alapot tudtunk létrehozni, amelyből pénzelni tudjuk az óvodások fejlesztési programját – hallottuk Bagi Ferenctől.

Amint azt a sajtótájékoztatón megtudtuk, a foglalkozásokat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Központ épületének 
új termében tartják majd, de csak akkor indíthatják el, ha ehhez a gyerekek szülei is beleegyezésüket adták. Az akció ezzel nem áll 
le, hiszen festmény is van még és az alap is várja a további támogatókat. A program résztvevői egyöntetűen azt szeretnék, ha az 
óvodai fejlesztés nem fejeződne be az iskolaév végével, hanem folytatódna a következő iskolaévben is.
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