„Zajedno u školu”
Opis projekta
Djeca iz SOS dječjih sela uključena su u redovitu školu u osnovnim školama u Lekeniku i Ladimirevcima. Djeca
srednjoškolske dobi pohađaju srednje škole u Osijeku, Velikoj Gorici i Zagrebu i tijekom tog dijela školovanja borave
u SOS zajednicama mladih. Naši studenti upisuju fakultete diljem Hrvatske, a među njima imamo i onih koji su
završili postdiplomske studije i planiraju doktorate. Svi oni su i nadalje članovi svojih SOS obitelji kod kojih borave
tijekom vikenda i praznika.
Školske knjige i pribor, ali i sve brojnije i skuplje školske potrepštine sve su veće opterećenje za obiteljski budžet,
a mi želimo našoj djeci i mladima osigurati sve što im je potrebno kako bi postigli što bolji uspjeh sukladno svojim
mogućnostima.

Ciljana skupina
160 djece i mladih iz SOS dječjih sela Ladimirevci i Lekenik koja pohađaju osnovnu i srednju školu.
Financijski parametri projekta:
40.000 HRK godišnje za školske knjige i pribor za 49 srednjoškolaca o kojima skrbimo u četiri SOS zajednice mladih;
60.000 HRK godišnje za školske knjige za 111 osnovnoškolaca iz SOS dječjih sela Ladimirevci i Lekenik;
100.000 HRK godišnje za školske knjige i pribor 111 osnovnoškolaca iz SOS dječjih sela Ladimirevci i Lekenik.

Prednosti
Za ciljanu grupu
Uz mirno i sretno okruženje želimo našoj djeci osigurati obrazovanje koje će im pomoći da jednoga dana sami sebi
osiguraju kvalitetan život. Za naše školarce na početku školske godine moramo pribaviti mnogo toga: školske knjige
i bilježnice, crtaći pribor i sportsku opremu. Uspješno završeno obrazovanje najbolji je temelj za samostalni život, a
naša je zadaća da djeci i mladima u našoj skrbi omogućimo sve uvjete za školovanje i stjecanje zvanja koje će ih što
bolje pozicionirati na tržištu rada. Djeca iz SOS dječjih sela Ladimirevci i Lekenik pohađaju osnovne škole u svojim
mjestima, a naši mladi školuju se u srednjim školama u Osijeku, Velikoj Gorici i Zagrebu.

Za korporativnog partnera
SOS Dječje selo Hrvatska osigurava promociju suradnje kroza sva svoja tiskana i druga glasila – SOS glasnike i
newslettere, web stranicu, Facebook stranicu i Twitter.
Tvrtka ima mogućnost slijediti razvoj djece i mladih kojima pomaže, pomoći im u stvaranju pozitivnih odnosa sa
svojim zaposlenicima i uključiti ih u događanja koja organizira.
Ovisno o kadrovima koje korporativni partner treba u svojemu poslovanju, praćenje naših mladih
može se nastaviti izravnim doniranjem i/ili stipendiranjem studenta. Mladima koji izlaze
iz sustava skrbi i traže zaposlenje, a čiji je obrazovni profil sukladan njegovim potrebama,
partner može ponuditi odrađivanje prakse, pripravničkog staža
ili zaposlenje u tvrtki.
Korporativni partner može sudjelovati na događanjima koja
organizira SOS Dječje selo Hrvatska.
Zakon o porezu na dobit omogućuje obveznicima poreza
na dobit porezno priznati trošak u iznosu do 2% ukupnoga
prošlogodišnjeg prihoda.

Financijski parametri izračunati su na temelju prosječnog troška
za školske knjige i pribor u protekloj godini i procjene potreba za
njima i broja djece kojoj će biti potrebni u sljedećoj godini.
Tijekom suradnje može doći do promjene broja djece kojoj su
knjige/pribor potrebni, a time i predviđenih troškova.

