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ZBIRAN」 E SREDSTttV ZA SOLSK!SKLAD
V SOLSKEM LETU 2021′ 2022

Spo5tovani starii!

Solski sklad OS Gabrovka - Dole deluje 2e trinajsto leto. Namen Solskega sklada je
zagotoviti otrokom boljSo kakovost vzgojno-izobra2evalnega dela.
NaSa naloga je pridobivanje denarnih in materialnih sredstev, ki se porabrjo za lepse in
kakovostnejie udenje, bivanje naSih udencev in vrtidkarjev, ali povedano natandneje s
sredstvi SS se:

. v celoti financira prijavnina na vsa Solska tekmovanja:

. sofinancira prevoz otrok na plavalne teda1e (vrtec, f . in 2. nzted), letno oz. zimsko
Solo v naravi, bivanje v naravi, predstave, ipd.;

. sofinancira nakup druiabnih iger, igral, ipd.;

. pomaga socialno Sibkim druiinam;

. financira Solska glasila, sofinancira predstave, prireditve (novoletna prireditev za
otroke iz vrtca), v lanskem letu je SS sofinanciral nekaj dodatnih obrokov sadja v
okviru Solske sheme sadja, ipd.

Sredstva Solskega sklada se pridobivajo:

. z zbiralnimi akcijami starega papirja;

. z izdelavo in prodajo novoletnih vo5dilnic in izdelkov uiencev na Bazarju;

. sredstva za SS se pridobivajo tudi z donacijami s strani podjetji, dru2b, organizacij;

. z dobrodelnimi prireditvami (prostovoljni prispevki) in z izvedbo sredelova na
mardevski prireditvi ob dnevu Zena in materinskem dnevu tako v Gabrovki kot na
Dolah.

Ker pa ie tudi letos posebno leto, prireditev zaenkrat 5e ne moremo organizirati. Zato vas

naproiamo, da svoja sredstva za Solski sklad nakaZete ob naslednji polo2nici ali pa jih otroci
kot prostovoljni prispevek prinesejo svojim razrednikom do 25. 11. 2021.

Lahko pa svojo donacijo namenite tudi iz naslova dohodnine, saj je po novem solski sklad

uvrSden na seznam upravicencev do donacij iz naslova dohodnine (v skladu z zakonom, ki

ureja dohodnino), in sicer do najved 0,3 % donacije posameznega rezidenta z namenitve dela

dohodnine za posamezno leto.

Udenci bodo izdelali izdelke v okviru tehniskega dne Ustvarjalni in solidarni, prinesli jih bodo

domov (ali pa so jih 2e Prinesli).
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