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Správa o podpore
1. meno: Eburu
2. meno: Denis
Označenie v databáze: 91/Student
Dátum narodenia: 26.11.1997
Obec: Kapir
Kraj: Ngora
Škola: St. Stephen Senior Secondary school

Využitie sponzorských príspevkov
Popis
Školský poplatok
Iné požiadavky
Uniforma, topánky
Strava
Internátny balíček

Prvý trimester
[UGX]
0
0
0
0
0

Druhý trimester
[UGX]
85 000,0
0
0
0

Tretí trimester
[UGX]
256 000,0
32 000
0
0

0
0
0

85 000
27,90
100,-

288 000
94,60
300,-

Suma
EUR*
Sponzorský príspevok

Konverzný kurz 2016: 1€ 3 500 UGX (táto hodnota má len informatívny charakter, nakoľko je kurz veľmi premenlivý )
*Manipulačný poplatok 15 % zahŕňa kurzové výkyvy, poplatok za transfer peňazí a študentský motivačný program

Začiatok trimestra: 6. februára 2017
Denis úspešne zvládol záverečné skúšky v S4. Hovorí, že niektoré testy boli náročné a niektoré celkom
ok. Napriek prerušeniam, ktoré mal v minulosti sa neobáva budúcnosti. Požiadal nás, aby sme počkali
na výsledky skúšok, a potom uvidíme akou cestou ďalej. Jeho starý otec je veľmi šťastný, že HIA
podporuje Denisa v štúdiu. Vraví, že predtým mal vredy z obáv ako zabezpečiť pokračovanie Denisovho
štúdia.

Finančný súhrn
V prvom rade sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu a štedrosť, ktorú ste venovali
Denisovi! Veľká vďaka!!!
Celkové náklady na Denisa v roku 2016 boli v sume 122,50 €. V roku 2016 sme od Vás obdržali platby v
sume 400 €. Bonus činí 277,50 €, dajte nám prosím vedieť, ako s ním máme naložiť.

Kalkulácia na rok 2017 je 522 € (vrátane januára-marca). Chceme Vám navrhnúť, aby ste prispievali na
Denisa v mesačných splátkach (trvalým príkazom), čiastka by bola 43,50 €/mesiac. Ak by ste chceli použiť
bonus z minulého roku, mesačné splátky sa môžu samozrejme znížiť.

Ak chcete v podpore pokračovať, poukážte Váš dar na č. účtu SK9302000000002983347054, VS 201691.
Do poznámky pre prijímateľa uveďte Eburu Denis.
Ďakujeme!
Martin a HIA tím

Fotky :

List:

V liste (zrejme tam ešte nedošla info, že sa mu zmenil darca, tak píše Silvii ) veľmi ďakuje, že ste sa
rozhodli ho podporovať a za trpezlivosť, keď si prechádzal ťažkosťami a musel zostať jeden trimester
doma. „Ďakujem Bohu, že sa dotkol vášho srdca a rozhodli ste sa podporovať ma.“
Ďalej píše, že má za sebou skúšky, ktoré zvládol veľmi dobre. Keď bude vedieť ich výsledky rád by
pokračoval vo vyššom stupni štúdia, pretože má sen stať sa učiteľom. Preto si veľmi želá, aby ste ho
podporovali aj naďalej.
„Nech vás Všemohúci Boh hojne požehná!“
Povzbudzujeme Vás, aby ste svojmu zverencovi napísali pár riadkov o sebe a poslali nejakú fotku
a poslali nám to v elektronickej forme - deti z toho majú veľkú radosť a aj predstavu o svojom
dobrodincovi.

