05 NALOŽBE ZA MLADE
bbbbbbbi Zbiranje sredstev za naložbe ibbbbbbb
Mladi partner s pomočjo Sklada 05 naslovi zainteresirano javnost
(zavezance) za namenitev njihovih 0,5 % dohodnine. Ti opravijo
namenitev z izpolnitvijo zahteve. Namenitev zavezancev NIČ NE
STANE, sredstva sicer ostanejo državi. Zavezanci oddajo zahtevo
mlademu partnerju ali pošljejo po pošti na naslov Sklad 05, Britof
469, 4000 Kranj. 90% zbranih sredstev gre za končni namen, ki ga
je predlagal mladi partner, 10% sredstev za izvajanje programa
zadrži Sklad 05. Mladi partner Skladu 05 letno poroča o namenski
porabi sredstev.
Primer izračuna: Pri sklenjeni pogodbi o sodelovanju za 5 let in 100
zbranih zahtevah za namenitev pomeni, da mladi partner
mesečno dobiva približno 60,00 EUR (npr. štipendije),skupno pa
mu je v dogovorjenem obdobju izplačano približno 3.575 EUR.

1.

Kako do
naložbe v
3. korakih?
Če želiš sodelovati nam pošlješ na
naš elektronski naslov
info@brezdobicka.si elektronsko
pošto s:

∗
∗
∗

tvojimi podatki (ime,
priimek, starost, naslov)
kratko predstavitev
namena (npr.
štipendija) za katerega
bi porabil sredstva
želeno višino naložbe,
ki bi jo potreboval
(npr. mesečni znesek
50,00 EUR)

2.

Uprava Sklada 05 odobri namen,
Sklad 05 pa bo s tabo sklenil
pogodbo o sodelovanju za
dogovorjeno obdobje.

3. ∗

Sklad 05 pripravi dokumentacijo

∗
∗

zahteva za namenitev,
ki je opremljena z
logotipom in označbo,
da gre za tvojo naložbo
vabilo k namenitvi
(v doc formatu)
predstavitev tvojega
namena na spletni
strani www.sklad05.si
za katero potrebujemo
tudi sliko, ki ponazarja
namen v elektronski
obliki (format 720x340)

Mladi (med dopolnjenim 15. in
pred dopolnjenim 30. letom) s
pomočjo Sklada 05 naslovijo
posameznike iz socialnega
omrežja mladih in splošne
javnosti za namenitev 0,5%
dohodnine.
S tako pridobljenimi sredstvi
Sklad 05 financira družbene
naložbe (Social Investment) v
mladega partnerja ali partnerko
(v nadaljevanju partnerja), npr.:

∗
∗
∗

∗
∗

štipendije za kritje
stroškov šolanj in
usposabljanj
stroški izvajanja
pripravništva,
samozaposlitve ali
drugih oblik dela
drugi stroški, ki
prispevajo k znanju,
kompetencam in
izkušnjam mladega
partnerja
stroški razvoja ideje za
rešitev družbenega
problema, ki bi jo želel
razviti mladi partner
stroški zagona podjema
za rešitev družbenega
problema, ki ga želi
rešiti mladi partner

Program izvaja Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Britof 469, 4000 Kranj, predsednik uprave Primož Šporar.
Informacije: www.sklad05.si, info@sklad05.si, Tel. 04 44 23 804, GSM 041 684 182.

