Ученици от София подпомагат връстничка от град Кула, за да продължи училище
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Ученици от столичното 47 средно училище „Хр. Г. Данов“ събират средства за своя
връстничка, за да й дадат възможност да продължи образованието си.
Благотворителна инициатива започна точно преди националния празник. Още за
доброто вижте в рубриката ни „Търси доброто“.
Идеята да търсят доброто идва от училищния парламент и от директора. Тогава
учениците от 10 и 11-ти клас предлагат каузи, в които да се обединят. Наскоро момче от
училището чува за деветокласничка от град Кула, Видинска област, която няма
възможност да продължи образованието си. Момичето е от многодетно ромско
семейство. Това е и добрината, около която всички се обединяват.
Вилхелм Новачков, директор на 47 СУ „Христо Г. Данов: „Детето е ученолюбиво, има
желание, стигнало е до 9 клас, и тук е моментът да му се подаде ръка, защото то вече
заради това 1 година не е посещавало училище, повтаря годината и сега, ако го оставим
без подкрепа то ще отпадне от училище, а ние бихме искали точно това да избегнем.“
Събирането на средства вече е започнало, но предстои децата да направят
информационна кампания за родителите. Кулминация ще бъдат 2 благотворителни
събития.
Камелия Иванова, ученичка от 11 А клас: „Ще организираме Великденски базар, на
който ще съберем пари и благотворителен мач ще изиграят футболистите от нашия
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клас, срещу други училища и класове.“
Лилия Димова, председател на Ученическия парламент: „Ще направим презентация, с
която ще покажем на родителите ни нашата идея да помогнем. Те са много въодушевени
и много се гордеят с нас и затова ще ни съдействат, също така и учители.“
А едва, когато предават средствата на момичето в Кула, гимназистите ще го видят за
първи път.
Камелия Иванова, ученичка от 11 А клас: „Да, и силно се надявам при предаването на
парите да се запознаем с това момиче.“
Една от задачите на училището е да възпитава, затова да научиш децата на уважение
към по-слабия и благотворителност е нещо много ценно, споделя директорът. А
навременната помощ за конкретна кауза мотивира децата – да търсят добро, да правят
добро.
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