„Zauważ drugiego człowieka” –
akcja charytatywna w Ulanie

18 grudnia 2016 roku odbędzie się druga edycja akcji charytatywnej pod hasłem
„Zauważ drugiego człowieka”, organizowanej przez społeczność szkolną Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. W planach - Wielka Loteria Fantowa, Targi
Dobrych Serc oraz aukcja charytatywna (licytacja przedmiotów i usług pozyskanych od
darczyńców z całego kraju). Cel tegorocznej imprezy to zbiórka środków na
rehabilitację i godne warunki życia małego Michała, mieszkańca gminy Ulan-Majorat.
Poza tym, śladem ubiegłych lat, będzie zbierana również żywność o przedłużonym
terminie do spożycia i środki czystości dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu
gminy Ulan-Majorat.
Michałek ma 3 lata i 9 miesięcy. Jest siódmym z kolei dzieckiem
w dziesięcioosobowej rodzinie. Niedawno urodził się jego najmłodszy brat, Gabryś.
Wszyscy zamieszkują w jednej izbie w domu, w którym oprócz nich mieszkają jeszcze
dwie inne rodziny.
Rodzina malca dotknięta jest niepełnosprawnością umysłową. Sam Michał
od wczesnego dzieciństwa również nie rozwijał się prawidłowo. Do tej pory nie nauczył
się mówić, nawiązywać relacji z otoczeniem. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, natomiast we wrześniu bieżącego
roku – autyzm dziecięcy.
Rodzice chłopca – jak wszyscy rodzice – mają nadzieję, że Michałek powie
kiedyś pierwsze słowa, zacznie bawić się z rówieśnikami. Nauczy się okazywać emocje,
szepnie mamie czy tacie „kocham cię”. Mają również nadzieję, że sami wybudują
niewielki dom, o jakim marzą od dawna. Dom, w którym każde dziecko będzie miało
własne miejsce do spania, własny kąt. Miejsce, w którym Michał będzie miał zabawki
stymulujące jego rozwój.
Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie zwraca się do
wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie chłopczyka i jego rodziny. Zapraszamy
w przedświąteczną niedzielę, 18 grudnia 2016 roku, by w niezwykłej atmosferze
zastanowić się przez chwilę, co jest w życiu najważniejsze, wyciągnąć pomocną dłoń
do drugiego człowieka. Wszystkie przedmioty i usługi pozyskane od sponsorów będzie
można kupić na Targach Dobrych Serc bądź wylicytować na aukcji, gdzie będą
wystawione najbardziej wartościowe usługi i produkty. Na kiermaszu będzie można
również nabyć stroiki, bombki i ozdoby świąteczne. Dla wszystkich gości zostanie
przygotowany świąteczny poczęstunek; wszyscy także będą mogli obejrzeć spektakl

„Bo cóż jest bez miłości…”, przygotowany wspólnie przez uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Koordynatorami akcji są panie: Lidia Wierzchowska i Emilia Walentukiewicz.
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