
Ученици већ трећу годину организују хуманитарну акцију ПОМОЗИМО ДЕЦИ ИЗ 
СВРАТИШТА тако што праве новогодишње честитке, продају их и истовремено 
прикупљају одећу, обућу, играчке, слаткише и школски прибор за децу којој је улица дом. 
У акцију се укључује цео школски колектив, али и наше комшије из Кошутњака које су 
ученици обавестили о акцији. 
 
 
 
Сарадњу са Центром за интеграцију младих започели смо 2016. године израдом и 
продајом новогодишњих честитки, а наставили 2017. г. (за Нову годину и Ускрс) и 2018. г. 
сада већ искуснији, ефикаснији, сигурни у себе и оно што радимо. 
 
Почело је од школске библиотеке и чланова библиотечке секције а ове године постали смо 
део Маркетинг тима школе.  
 
Циљ нам је био да помогнемо Центру који у два свратишта у Београду брине о бројној 
популацији деце из неформалних насеља. Хтели смо да тако помогнемо деци са 
друштвене маргине, онима које се суочавају са сиромаштвом, зимом и животним недаћама 
претешким за нејака плећа. Хтели смо да ДЕЦА ПОМОГНУ ДЕЦИ. 
 
Истовремено, циљна група били су и наши ученици, запослени и житељи Кошутњака. 
Хтели смо да што више њих сазна како живе деца која долазе у Свратиште, да свако 
допринесе колико може јер НАШЕ МАЛО ЈЕ МНОГО ОНИМА КОЈИ НЕМАЈУ НИШТА. 
 
Осмислили смо и испланирали активности за децембар (10 ученика). За ученике је урађена 
презентација као позив да помогну, прошла је Књига обавештења, урађен је пано и флајер 
за житеље Кошутњака којим смо их позвали да нам се прикључе (8 ученика). 
 
Ученици су од свог новца набавили материјал за израду честитки, школа је дала хамер, а 
Јовшић штампарија из Раковице одазвала се нашој молби и исекла га на одређени формат. 
У децембру су ученици правили честитке и коверте (15 ученика), а друга група је радила 
маркетинг, информисала ученике, запослене и околину позивајући све да се укључе у 
хуманитарну акцију. 
 
У холу школе продавали смо честитке, мотивисали купце, прикупљали одећу, обућу, 
слаткише, играчке...Прикупљени новац, 16.000 динара ( 2016. г 4800 дин, а 2017. 15000), 
уплатили смо на рачун Центра. Прикупљену помоћ је група ученика (7 ученика) однела у 
Свратиште на Новом Београду и провела део дана у дружењу са децом. 
 
У акцији је учествовало 28 ученика, али и житељи Кошутњака и неки власници локала и 
продавница. 


