PROPOSAL
ORANG TUA ASUH/DONATUR
SMK GINUS ITACO BEKASI

TENTANG KAMI
SMK ITACO adalah sekolah kejuruan yang didirikan tahun 2012 oleh Susi S
(suzieitaco.wordpress.com/about) karena masih banyaknya anak yang putus
sekolah atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang SLTA karena faktor
ekonomi. Saat itu terkumpulah 15 anak yang tahun ini sudah lulus dan
sebagain besar telah bekerja sehingga bisa membantu keluarganya memutus
rantai kemiskinan. Tahun 2015 ini kami juga telah memiliki Yayasan
sendiri yang diberi nama Yayasan Bakti Peduli Mandiri dan kami melakukan
merger Yayasan dengan pemilik tempat kami bernaung saat ini, agar kami
bisa lebih settle dan berkontribusi bagi pendidikan siswa pra sejahtera
setelah sebelumnya harus mengalami empat kali pindah tempat demi
meminimalisir biaya. Sehingga saat ini sekolah kami bernama SMK GINUS
ITACO dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Total siswa kami
saat ini adalah 50 dan masih menggantungkan pembiayaan dari orang tua
asuh dan donatur dan aktifitas wirausaha. Kami saat ini sedang mencoba
untuk lebih mengembangkan wirausaha di bidang jahit-menjahit karena
masih terbatasnya jumlah orang tua asuh/donatur dan mendidik siswa lebih
mandiri.

Kegiatan Garage Sale untuk
warga pra sejahtera

Ikut Program
#BekasJadiBerkah OLX
Indonesia

KEGIATAN 1 TAHUN
TERAKHIR

Kegiatan Pengenalan Sekolah untuk
siswa baru

Kegiatan Pesantren Kilat

Mulai produksi usaha
fashion

Liputan DDAI TV untuk
profil sekolah&siswa
wirausaha

Siswa PKL di bagian IT
Bank Mandiri Pusat

KEGIATAN 1 TAHUN
TERAKHIR

Pelatihan Bhs,Inggris, Mentoring
Agama Isalam dll dr Ilmu Berbagi

Meluluskan siswa
angkatan pertama

Mendapatkan donasi dari
Grab Taxi

Membuat perpustakaan
representatif

Siswa belajar membuat
pola

KEGIATAN 1 TAHUN
TERAKHIR

Siswa yang sudah lulus sudah mulai
mandiri

Kegiatan prantek
komputer dengan
peralatan terbatas

Usaha membuat pin

Mentoring bersama CEO
Bank Mandiri

Kegiatan Belajar di
kelas

KEGIATAN 1 TAHUN
TERAKHIR

Tempat baru SMK Ginus Itaco Bekasi

Renovasi Ruang Kelas

Survey calon anak asuh
pra sejahtera

Program Orang Tua Asuh
Orang tua asuh merupakan program yang bertujuan untuk mengajak
masyarakat mendukung pendidikan anak-anak SMK GINUS ITACO
yaitu dengan memberikan donasi untuk setiap anak asuh selama
minimal 1 tahun yang meliputi biaya SPP, Praktek, Kesiswaan,
Sarana dan Ujian, dengan pilihan kesanggupan sebagai berikut:
data anak asuh dan data siswa yang belum mendapatkan ortu asuh
di lampirkan terpisah.

Pilihan A
Rp.400.000/
1 anak/bulan

Pilihan B
Rp.200.000
(ditanggung 2 ortu
asuh/bulan)

DONASI UMUM
Jika anda ingin berpartisipasi dengan berdonasi umum
untuk membantu SMK Ginus Itaco sewaktu-waktu, bisa
langsung melakukan transfer ke :
MandiriI a.n Yayasan Bakti Peduli Mandiri
No. 1670001346260
setelah itu konfirmasi ke 085711433250.

INFO

Kontak :
Kepala Sekolah
Susi Sukaesih, SE
FB : Suzie Icus
Twitter : @suzieicus
Email : suzie_icus@yahoo.com
http://suzieicus.com
Blog: http://suzieitaco.wordpress.com
Hp : 085711433250
Sekolah/Komunitas
http://smkitaco.wordpress.com
FB: SMK Itaco/ SMK Itaco - Bekasi
Twitter : @smkitaco
Twitter : @siswawirausaha
Grup/Fan Page : Siswa Wirausaha
Alamat : Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.3
Margahayu Bekasi

