Извештај о реализованој посети Прихватилишту за децу и младе у
Крагујевцу,реализованој 8.10.2021. године

У оквиру Дечје недеље Ученички парламент, и ове године реализује велики број
активности. Како је парола Дечје недеље ове године“ Дете је дете, да га волите и
разумете“, једна од битних активности је била прикупљање поклона у виду слаткиша,
сланиша и играчака за децу која су смештена у Прихватилишту за децу и младе при
Центру за развој услуга социјалне заштите „ Кнегиња Љубица“ у Крагујевцу. Ученици су
ове године показали велику хуманости и прикупљена је до сада највећа количина
грицкалица и играчака, којим су, и овај пут, хтели да обрадују другаре и још једном
покажу да иако су мали имају велико срце и размишљају и о деци која живе у другачијим
условима.

Услед лоше епидемиолошке ситуације на територији града, изазване вирусом Ковид 19,
био је ограничен број ученика и наставника који су могли да учествују у процесу
примопредаје поклона. Ранијих година у овој акцији и предаји поклона учествовали су и
ученици првог образовног циклуса, али ове године то није било изводљиво.

Ученици ОШ“ Свети Сава“ су од понедељка 4.10. до четвртка 7.10. доносили грицкалице
које су потом представници Парламента односили у просторију која је била намењена за
прикупљање поклона. Након завршетка прикупљања поклона приступило се паковању
истих како би се на што адекватнији начин доставили деци која ће се истим радовати и
чије ће осмехе на лице ови поклони верујемо вратити . Прикупљена је велика количина
грицкалица, и захваљујемо се ученицима и њиховим родитељима на жељи да ову акцију

спроведемо што лепше.

У посети Прихватилишту су били представници Ученичког парламента, у пратњи
наставнице Даниеле Николић, координатора Парламента и Невене Степановић,
координатора Парламента психолога школе. Пријем ученика је реализован у
просторијама Центра, где нас је дочекао Иван Ђорђевић, специјални педагог са другарима
који су се неизмерно обрадовали посети и поклонима. Како би нам одали захвалност,
припремили су нам покончиће изненађења и послужење.

Након послужења и предаје поклона напустили смо Прихвтилиште са намером да у свакој
наредној прилици која нам се пружи помогнемо и придружимо се акцијама које буде
организовао овај Центар. Ученици школе су имали још једно ново искуство, а план и
жеља да помогну својим вршњацима који су корисници услуга Центра им се овом акцијом
остварила. Деца су била одушевљена , а наша радост што смо им улепшали дан је била
довољан знак да смо и овај пут урадили јеш једно добро дело у низу.
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