Vincellér Alapítvány beszámolója a 2021. évi közhasznú működésről

Az alapítvány neve: Vincellér Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.szám
Az alapítvány adószáma:19185552-1-13
Bírósági határozat száma: PK.62924/1992
Nyilvántartási szám:AM-668
Közhasznú szervezet
Az alapítvány főbb tevékenységei: Az Alapítvány célja az Érdi Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola gyermekeinek testi és szellemi fejlődését, nevelését,
oktatását segítő eszközök (sportszerek, tanszerek, taneszközök) beszerzésének
támogatása, valamint a gyerekek közvetlen környezetének, iskolai elhelyezésének
javítása részben anyagi, részben természetbeni eszközökkel.
Májusban az „Itthon otthon vagy!” országos honismereti és földrajzverseny 12
nevezőjét támogattuk nevezési díjuk felével, illetve év végén kiemelkedő diákjainkat
jutalmaztuk szép kivitelű könyvekkel az alapítvány által alapított oklevelek mellett.
Júniusban a 2020/2021-es Olvasni jó! alsós kőrösis diákjainak nevezési díját
támogattuk 50%- os mértékben, 60 kisdiák számára lehetővé téve az indulást ezen a
megmérettetésen. E mellett sor került egy professzionális projektor, valamint egy
vetítővászon beszerzésére is az iskolai rendezvények látványosabbá és gyermekek
számára élményszerűbbé tétele érdekében.
Októberben a Hebe Kft. angol versenyén induló 3 fős csapat nevezési díját támogatta
az alapítvány 50-50 % mértékben, e mellett 40 darab SSD kártyát szerzett be azért,
hogy beépítésükkel az iskolai asztali gépek avulását kompenzálhassuk, s hogy ne
akadozzon az órai munka az informatika termekben.
Maus Pál szülő célzott támogatásának köszönhetően fehér táblával gazdagodott az 1.
d osztály a gyermekek és a tanítóik nagy örömére.
Ugyanebben az időszakban az Összefogás Egy Jobb Önkormányzatért Egyesület
111000Ft- os célzott támogatásával segítettük az Érdi Kishangyák színjátszó csoportot
abban, hogy részt vehessenek egy országos fesztiválon.
Novemberben felbuzdulva az asztali gépeknél tapasztalt látványos javuláson, 45db
újabb SSD kártyát szereztünk be és építettünk be az alapítványi laptopokba, ezeknek
köszönhetően egyszerre 64 gyerek tudott most tavasszal egyszerre géphez ülni a
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kompetenciamérésen.
E mellett beszereztünk két töltőkábelt és egy hűtő ventillátort is, cseréltük a hibásakat.
Látható, hogy az idén az informatikai eszközök megújítása volt a kiemelt feladatunk,
mert ezek alkalmazása a mai világban alapelvárás, fontos, hogy a gyerek használható
eszközökkel tanuljon.
Az ősszel beérkezett 1%- os felajánlásokból 871 081Ft-ot kapott az alapítvány, melyet
az iskola weboldalán köszöntünk meg támogatóinknak.
Sajnos a pandémia idén sem kedvezett a közösségi rendezvényeknek, így
hagyományos bálunk elmaradt, de bizakodunk, hogy lesz még jobb egészségügyi
helyzet, s akkor újra együtt mulathatunk.
Köszönjük Önöknek a sok támogatást!
Reméljük, továbbiakban is számíthatunk segítségükre azért, hogy az Alapítvány
célkitűzéseinek megfelelően tovább tudjuk segíteni tanulóinkat és iskolánkat!

Érd, 2022. május 23.

Hermann Erzsébet
Kuratórium elnöke
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