www.schoolbyschool.org

Stiftelse för studiefrämjande

BYGG EN SKOLA - HJÄLP 100 BARN
VI VILL SAMLA TILL 77 000KR
VARJE KRONA RÄKNAS – 770 KR/BARN:
Du hjälper med att bygga ut ett ‘Remedial Learning Centre’ i
Neb Sara-Maidan Garhi, södra Delhi’s slumområden för att
kunna öppna dörrarna till 100 utsatta barn och hjälpa dem till
en framtid.

info@schoolbyschool.org

INVESTERING:
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BYGG EN
SKOLA

PROJEKT - BYGG EN SKOLA
Investera i 100 barns framtid
4 klasser med vardera 25 barn
Rs 480.000 - ca 77.000 SEK
_
Alt. Investera i en hel klass
25 barn per klass
Rs 120.000 - ca. 19.000 SEK.
ATT BYGGA EN SKOLA
Ett nytt Remedial Learning Centre skulle
kunna ta emot 100 elever, 6-14 år där ca 65%
av eleverna är flickor. Det kommer bestå av 4
grupper om ca 25 elever i varje grupp.
Undervisning och yrkesvägledning bedrivs på
förmiddagar respektive eftermiddagarna som ett
komplement till de kommunala skolornas
verksamhet.
Man
tillhandahåller
också
hälsokontroller 2 gånger/år för alla elever.
BAKGRUND
Tillsammans med ANK vill vi bygga ut ett
Remedial Learning Centre för 100 utsatta barn.
ANK är en väletablerad organisation i Indien
som arbetar med uppbyggnad och utveckling av
skolor i södra Delhi’s slumområden samt med
extra undervisning för barn mellan 6-14år.
Organisationen arbetar med att identifiera
utsatta barn som fallit ur skolsystemet. Idag har
man 62 barn i extraundervisning och i och med
denna satsning kommer man att kunna bygga
ut befintlig verksamhet samt hyra en mer
funktionell lokal.

Som investerare i ett Learning Centre (oavsett
investeringsbelopp) så får man uppföljning månadsvis
där man kan följa utvecklingen.
Vill du bidra till ett klassrum, eller hjälpa byga ett helt
klassrum eller en hel skola så kontakta oss för mer
information.
Självklart kan man besöka sin skola/klassrum i Delhi.
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