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  WEKERLEI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
WEKKA 

 
Székhely: 1192 Budapest, Petur u. 7. 
Adószám: 18280290-1-43 
Elnök neve: Szabó Mária 
Telefonszám: +36/1/282-9895, +36/1/358-0690 
E-mail cím: igazgato.wkk@gmail.com 
Honlap: http://wkk.kispest.hu/cikk/259/wekka 

 
 
 

WEKKA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROGRAMOK 2016-BAN 
 
 
2016. év első félévének tevékenysége 
 
- WEKKA kreatív alkotó műhely alkalmai Brösztl Éva kézműves, titkárunk vezetésével 
Időpontok:  
Január 30., szombat 10.00-12.00 - Vicces tárolók PET palackból  
Február 20., szombat 10.00-12.00 - Jegyzet és tolltartó DVD tokból 
Április 9., szombat 10.00-12.00 - Tavaszi ajtódísz koszorú CD lemezből 
Május 14. szombat 10.00-12.00 - Ékszerkészítés dekorgumiból 
A résztvevők száma átlagban 14-15 fő. Célközönség: 7-13 éves gyerekek. 
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. 
A részvétel díjtalan volt. 
 
- Virágvasárnapi varázslat c. rendezvény támogatása kézműves célra tojások és kézműves 
anyagok vásárlása 
Időpont: 2016. március 19. 
Résztvevők száma: 38 felnőtt, 45 gyerek 
Eredmény: közösségépítés, népi hagyományok ápolása 
 
- A tervezett Mesélő nap c. rendezvény támogatása anyagi forráshiány miatt elmaradt 
(személyes humán erőforrás biztosítása, lebonyolítás megtörtént). 
 
- Dekor-Álom lakásdekor alkotó nyári tábor megrendezése 
9-13 éves gyerekek napközbeni tábora Brösztl Éva vezetésével 
Időpont: 2016. június 27-július 1. 
Résztvevők száma: 16 fő  
Eredmény: kreativitásfejlesztés 
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- 2015-ben befolyt 1% adó maradványának felhasználása: V. Wekerlefeszt Művészeti 
Találkozó c. rendezvényen gyerekeknek szóló délelőtti programon népzenei koncert 
biztosítása. 
Időpont: 2016. április 16. 
Résztvevők száma: 56 gyerek + szülők 
Eredmény: helyi kulturális  kezdeményezések segítése és felkarolása, művészeti érzékenység 
fejlesztése, kreativitás fejlesztése  
 
 
2016. év második félévének tevékenysége 
 
- A kerületi napközis táborban a táborozó gyerekek csillámtetoválása. 
Időpont: 2016. aug. 19. 
Résztvevők száma: 80 fő 
 
- WEKKA kreatív alkotó műhely alkalmai Brösztl Éva kézműves, titkárunk vezetésével 
Időpontok:  
Január 30., szombat 10.00-12.00 
Szeptember 24., szombat 10.00-12.00 - téma: Működő falióra 
Október 15., szombat 10.00-12.00 - téma: Mókás állatos  jegyzettartó  
November 12., szombat 10.00-12.00 - téma: Egyedi kulcstartók 
December 10.,  szombat 10.00-12.00 - téma: Különleges karácsonyi díszek 
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. 
Részvevők száma átlagban: 16 fő 
A részvétel díjtalan volt. 
 
- A WKK nemzeteket bemutató sorozatának keretében Olasz nap támogatása:  
olasz filmtörténeti előadás, zenetörténeti előadás, táncbemutató (Mare Temporis Együttes), 
hangtechnikus, kézműves foglalkozás (fűszertartó üveg, Pinoccio bábkészítés) 
Időpont: 2016. nov. 5. 
Résztvevők száma: 370 fő 
Eredmény: élményszerű ismeretterjesztés, közösségépítés 
A részvétel díjtalan volt. 
 
- Adventi készülődés 
Koszorúkötés, ajtódísz készítés, mézeskalács gyermekes sütés családoknak. 
Időpont: 2016. nov. 26. 10.00-13.00 
Résztvevők száma: 115 fő 
Eredmény: hagyományőrzés, kreativitás fejlesztés, közösségépítés 
A részvétel díjtalan volt. 
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- Természettudományok csodái 
A rendezvényhez kapcsolódó, a WKK által meghirdetett "Természetes tudomány - 
tudományos természet" című pályázatból kiállítás készült, ezt támogattuk kartonok, kiállítási 
installáció vásárlásával. 
Időpont: 2016. nov. 26. 16.00-19.00 
Résztvevők száma: 110 fő 
Eredmény: játékos ismeretterjesztés gyerekeknek, non-formális tanulás segítése, 
természettudományi ismeretek élményszerű átadása 
A részvétel díjtalan volt. 
 
- Városházi Karácsony 
Szaloncukor vásárlása az önkormányzat által támogatott kerületi karácsonyi rendezvényen 
részvevő gyerekeknek. 
Időpont: 2016. dec. 16. 15.00-17.00 
Résztvevők száma: 270 fő 
 
 


