
   

 

O NASTANKU FUNDACIJE VILA GALJA, USTANOVE ZA POMOČ OTROKOM 

 

Vrtec Galjevica ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Poleg mnogih oblik 

sodelovanja na skupnih dogodkih vrtca ter internih oddelčnih povezovanj staršev z otroki in 

strokovnimi delavci vrtca, je bila ena najpomembnejših tudi ustanovitev Sklada vrtca. Ta  je finančno 

uspešen predvsem zaradi prostovoljstva in energije, usmerjene v različne dobrodelne dogodke in 

projekte. Ključni projekti, ki pripomorejo k uspešnemu delovanju, so krovni dogodki vrtca, ki so tesno 

povezani z dobrodelnostjo in sicer: spomladanski Eko dan, poletne Športne igre Galjevica, jesenska 

Varna pot v vrtec in zimski Praznični december. Izkupiček vseh dejavnosti se steka v Sklad. 

Nezanemarljivi pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem prek 

razvejanih socialnih mrež. 

Glavna usmeritev Sklada vrtca Galjevica je omilitev socialnih razlik med otroci in materialna 

obogatitev vrtca. Ponosni smo, da je Sklad v letih delovanja omogočil bivanje v naravi in letovanje več 

kot 200 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v družini takšnega druženja s svojimi 

sovrstniki ne bi bili deležni. Otrokom s posebnimi potrebami sklad pomaga s financiranjem 

spremljevalcev za čas bivanja v naravi. S pomočjo Sklada smo samo v letu 2013 pokrili stroške tečaja 

plavanja za vse 5-6 letne otroke, kupili knjige za novoletna individualna darila vsem otrokom  vrtca, 

sofinancirali program prvega abonmaja v Cankarjevem domu ter  pomagali otrokom pri udeležbi na 

taborih in letovanjih. V letu 2013 je bilo s Skladom zbranih zavidljivih  9.686,97 EUR. 

To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro. Prizadevali si bomo, da bo 

polnjenje skladovega mošnjička še naprej tako uspešno, kot je bilo doslej. Zaradi pripadnosti vrtcu si 

veliko staršev, tudi bivših staršev in sodelavcev, želi ohraniti stik z vrtcem in nadaljevati z 

dobrodelnostjo. V ta namen je bila decembra 2013 ustanovljena Fundacija Vila Galja, ustanova za 

pomoč otrokom, ki bo dopolnjevala poslanstvo Sklada vrtca Galjevica, zaradi svoje pravne oblike pa 

omogoča tudi druge načine pridobivanja sredstev (npr. namenitev 0,5 % dohodnine). 

Fundacija Vila Galja bo podpirala enakopravno vključevanje otrok iz socialno ogroženih družin v 

obogatitvene dejavnosti vrtca, dvig raznolikosti in kakovosti dejavnosti za otroke ter zanimive 

projekte. V imenu ustanoviteljev in prve uprave fundacije vas vljudno vabim k sodelovanju in podpori 

fundacije. Vsi člani fundacije so prostovoljci in opravljajo svoje delo brezplačno. 

        Andrej Iskra, predsednik fundacije 

 


