Občianske	
  združenie	
  	
  	
  PRO	
  SCHOLA	
  ET	
  IUVENTA	
  	
  
	
  Dunajský	
  rad	
  č.	
  138,	
  	
  	
  	
  946	
  36	
  KRAVANY	
  NAD	
  DUNAJOM	
  
	
  
Vážení rodičia, Vážení podporovatelia,
Dovoľte nám, aby sme sa Vám v krátkosti predstavili. Naše občianske združenie pod názvom PRO
SCHOLA ET IUVENTA bolo založené v roku 2012 na základe iniciatívy pedagógov a zamestnancov
Strednej odbornej školy v Kravanoch nad Dunajom. Naše združenie, tak ako napovedá jeho názov, svojou
činnosťou chce podporovať našu školu a jej žiakov, tým v prvom rade Vaše a teda aj naše deti. Našu
doterajšiu činnosť sme vyvíjali v zmysle princípov zakotvených v stanovách nášho združenia ( viď. výňatok
zo stanov OZ ). Prvoradým cieľom bolo podporovať našich žiakov a to nielen na úsekoch teoretického
a praktického vyučovania ale aj na úseku výchovy mimo vyučovania.
Uvedieme len niekoľko príkladov :
- podporili sme účasť našich žiakov na rôznych podujatiach, ako napr. súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín
v Košiciach, tematická exkurzia vo Viedni, športové súťaže v Komárne,
- podporovali sme materiálny rozvoj Školského internátu, na základe čoho každý ubytovaný žiak dostal
stolovú lampu,
- prispeli sme k oslavám vianočných sviatkov na internáte kúpou vianočného stromčeka ako aj prispením
k nákladom slávnostnej večere,
- nadviazali sme kontakty s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Maďarskej republiky
s cieľom účasti v projektoch, podpory a rozvoja odborného vyučovania v materinskom jazyku,
- prispeli sme k oslavám 60. Výročia založenia našej školy.
Túto našu činnosť by sme v budúcnosti radi rozšírili. Plánujeme :
- zúčastňovať sa v rôznych projektoch,
- podporovať a ďalej rozvíjať zahraničnú prax našich žiakov, aby táto forma získavania odborných znalostí
bola dostupná aj tým žiakom, ktorým to teraz neumožňuje ich skromné finančné zázemie,
- vybavenie žiakov našej školy prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie – zakúpenie tabletov,
- podpora organizovania tematických a odborných exkurzií, výmenných kurzov a stáží, atď.
Uskutočnenie všetkých týchto aktivít závisí od ich finančného zabezpečenia. Žiaľ, naše obmedzené
finančné možnosti nedovolili lepšie rozvinutie našej činnosti. Preto sa obraciame na Vás.
Od tohto roka naše združenie je oprávnené na prijatie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
za rok 2013. Prosíme Vás, aby ste 2 %-ami Vašich zaplatených daní podporili naše združenie a našu
snahu ešte lepšie pracovať v záujme Vašich detí.
Pokiaľ ste SZČO a sám podávate daňové priznanie, prosíme Vás, aby ste údaje a IČO našej
spoločnosti z priloženého formulára zapísali do Vášho daňového priznania.
Pokiaľ daňové zúčtovanie za Vás urobí Váš zamestnávateľ, prosíme Vás, aby ste vyplnený
a podpísaný formulár odovzdali Vášmu zamestnávateľovi.
ZA VAŠU PODPORU S ÚCTOU ĎAKUJEME !!!

V mene občianskeho združenia PRO SCHOLA ET IUVENTA
S úctou
.........................................................
Mgr. Štefan Ollé, predseda združenia
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