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Dragi i poštovani roditelji! 

Dragi i poštovani kolege! 

 

 

Naša škola već dugi niz godina sudjeluje u raznim dobrotvornim 

akcijama, bilo da se priključuje nekim akcijama dobrotvornih institucija na 
razini cijele Republike Hrvatske (Crveni križ, Hrvatski Caritas, Marijini 

obroci…), bilo nekim manjim inicijativama pojedinih dobrotvornih udruga ili 
organiziranjem prikupljanja pomoći pojedincima iz naše škole ili bližeg 

školsko okruženja. 

Zašto je važno djecu odgajati za dobrotvornost i socijalnu osjetljivost? 

Zato što je dobrota, plemenitost, solidarnost i osjetljivost za 

potrebe drugih put prema iskustvu istinske radosti i smisla ljudskog 
života. Posebno je važno što u nekim navedenim akcijama naša djeca 

izravno pomažu vršnjacima iz Zagreba, cijele Republike Hrvatske ili djeci 
Afrike kojoj nema tko pomoći. U nekim akcijama djeca dobivaju izravan 

odgovor preko pisama zahvale i vide da je njihova pomoć zaista došla u 
ruke onih kojima je najpotrebnija. 

Zato vas iskreno molimo da svesrdno i s potpunim povjerenjem podržite 
naše školske dobrotvorne akcije i da na taj način zajedno doprinesemo 

odgoju naše djece te pomognemo u izgradnji plemenitijeg i solidarnijeg 
svijeta. 

 

S poštovanjem i zahvalnošću vas pozdravlja, 

Dobrotvorni tim Osnovne škole Augusta Šenoe 

 

Izvještaj 2018./2019. 
 

1.  DOBROTVORNE AKCIJE CRVENOG KRIŽA - u listopadu 2018. i u 

svibnju 2019. 

a) listopad – 2500 kn (500 primjeraka po 5 kn donacija);   

b) svibanj  - 2000kn (400 olovaka po 5 kn donacija) 

2. PRIKUPLJANJE POMOĆI DOMU ZA DJEVOJČICE BEZ RODITELJA U 

BENINU – od početka veljače do Uskrsa 2019. prikupljeno je 14 500 
kn (za smještaj, odjeću, obuću, hranu i školarinu jedne djevojčice bez 

roditelja godišnje je potrebno oko 3500 kn) – tijekom korizme 

3. DOBROTVORNA AKCIJA HRVATSKOG KARITASA "ZA TISUĆU 
RADOSTI" - u prosincu 2018. – 3 610 kn 

4. DOBROTVORNA AKCIJA "ČEP PO ČEP" – tijekom cijele školske 
godine – oko 60 kg 
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5. DOBROTVORNA AKCIJA "DJECA ZA PET" – u studenom 2018. – 
ostvarena akcija prikupljanja igračaka i knjiga za djecu 

6. DOBROTVORNA AKCIJA DARIVANJA JEDNE BILJEŽNICE ZA 
SIROMAŠNIJU DJECU NAŠE ŠKOLE – u rujnu 2018. 

7. SPORTSKE AKTIVNOSTI KAO NAČIN CILJANOG PRIKUPLJANJA POMOĆI – 
pomoć jednom učeniku četvrtih razreda 2650kn (za Božić 2018.) 

- pomoć jednoj obitelji s troje učenika iz naše škole u velikoj 
potrebi – 6350 kn (u siječnju 2019.) 

- pomoć jednoj učenici četvrtih razreda za plaćanje „Škole u 
prirodi“ - 360 kn (u svibnju 2019.) 

- pomoć jednom učeniku četvrtih razreda kojemu je u 
travnju umrla majka – 4600kn (u svibnju 2019.) 

 

8. BOŽIĆNA AKCIJA S MOFITOM ZA JEDNU BROJNU OBITELJ – prikupljeno 
je jako puno prehrambenih namirnica, higijenskih potrepština i odjeće – 

sve je raspoređeno za dvije obitelji u potrebi iz naše škole… 

 

UKUPNO: 4500 kn + 14500 kn + 3610 + 13960= 36 570 kn. 

 

 

 

PLAN DJELOVANJA DOBROTVORNOG TIMA OŠ AUGUSTA ŠENOE za 
školsku godinu 2019./2020. 
 

1. DOBROTVORNE AKCIJE CRVENOG KRIŽA - u listopadu 2019. i u 
svibnju 2020. 

2. PRIKUPLJANJE POMOĆI DOMU ZA DJEVOJČICE BEZ RODITELJA U 

BENINU – od početka veljače do Uskrsa 2020. 

3. DOBROTVORNA AKCIJA HRVATSKOG KARITASA "ZA TISUĆU 

RADOSTI" - u prosincu 2019. 

4. DOBROTVORNA AKCIJA "ČEP PO ČEP" – tijekom cijele školske 

godine 

5. DOBROTVORNA AKCIJA "DJECA ZA PET" – u studenom 2019. 

6. DOBROTVORNA AKCIJA DARIVANJA JEDNE BILJEŽNICE ZA 
SIROMAŠNIJU DJECU NAŠE ŠKOLE – u rujnu 2019. 

7. SPORTSKE AKTIVNOSTI KAO NAČIN CILJANOG PRIKUPLJANJA 
POMOĆI – tijekom školske godine, a posebno prigodom 

obilježavanja međunarodnog Dana sporta krajem svibnja 
2020. 



3 

 

8. DOBROTVORNA BOŽIĆNA AKCIJA S MOFITOM „A meni sretan 
Božić?“– u prosincu 2019. 

9. DOBROTVORNA AKCIJA ZA POTREBITE UČENIKE OŠ AUGUSTA ŠENOE 
– tijekom školske godine, a posebno u rujnu, prosincu i travnju 

2019. 

 

Članovi dobrotvornog tima za školsku godinu 2019./2020.: 

Ivana Sauha, Zvjezdana Lužić, Ružica Vukelić, Ankica Jozić, Lana Banovec 

Čović, Alan Furlić, Juraj Cvetko, Maja Adžija, Sonja Galić, Katarina 
Cvijanović, Siniša Jaroš, Ana Kovačević, Maja Flego Ostović i Josip Štefanac. 

 

Voditelj: Josip Štefanac 


