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DORA dodijelila 70 stipendija siromašnoj 

djeci 

 

Urednik 21. prosinca 2015. Hrvatska, Vijesti Komentari isključeni za DORA dodijelila 70 stipendija siromašnoj djeci  

 

 
 

Humanitarna organizacija DORA u ponedjeljak je obilježila završetak godine dodjelom 70 stipendija za redovito 

školovanje i obrazovanje djece i mladeži iz iznimno siromašnih obitelji. 

“Svake godine dodjela stipendija je kruna našega rada, a za slijedeću smo godinu, uz pomoć naših donatora, 

omogućili da 70-oro djece iz siromašnih obitelji dobiva mjesečno 500 kuna”, istaknula je predsjednica DORA-e 

Jadranka Granić. 

Obrazovanje svakog čovjeka je iznimno važno, a kada je riječ o djeci to mora biti obveza ne samo roditelja nego 

i čitavog društva, pogotovo u vremenima kada se povećava rizik od siromaštva, poručila je Granić. 

Članica Upravnog odbora DORA-e Renata Gubić pozdravila je brojne pojedince i tvrtke koji su prepoznali 

društveno odgovorno poslovanje i postali partneri humanitarne organizacije pomažući školovanje djece širom 

Hrvatske, uključujući i djecu iz Gunje čiji su domovi stradali u poplavi. 

Od osnutka 1991. godine dosad je oko 6000 djece primilo DORA-inu pomoć za školovanje u ukupnom iznosu 

od 7 milijuna eura. Ove je godine osigurano 420.000 kuna. 

Prijatelj DORA-e, europski parlamentarac Andrej Plenković istaknuo je važnost humanitarnog djelovanja udruga 

naglasivši da je takav način organiziranja u praksi europske kršćanske solidarnosti. Upravo je to načelo 



solidarnosti i pomoći potrebitima, a pogotovo djeci i mladima u obrazovanju, ključno za njihovu socijalnu 

uključenost i izbjegavanje situacija da postanu NET generacija, odnosno da nisu u sustavu obrazovanja i da ne 

rade. 

Problem mladih nezaposlenih i neodgovarajuće obrazovanih osoba prepoznala je i Europska komisija koja je 

izradila projekt “Jamstvo za mlade”, u kojem participira i Hrvatska, rekao je Plenković. 

Na prigodnoj svečanosti predstavnik tvrtke Fructal uručio je vaučer na 40.000 kuna, čime je dodatno uvećan 

fond za stipendiranje studenata na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku i Prehrambeno-

biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. 
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