Pentru ce luptăm
În România, numai unul din trei copii din familii sărace termină şcoala generală. Prin
programul “Învață să reușești” susținut de United Way, peste 1.300 de copii și familiile lor
primesc suportul necesar pentru a nu abandona școala.
Mulți dintre acești copii nu au un spațiu potrivit pentru a învăța sau a-și face temele acasă.
Iar uneori, nici la școală nu găsesc cele mai bune condiții. De aceea, United Way
încearcă să aducă o schimbare pozitivă nu numai în viețile celor pe care îi ajută, ci și în
întreaga comunitate.

Î

n Buftea, asfaltul neîncăpător din

curtea Școlii nr. 3 este, în același
timp, loc de joacă sau activități,
spațiu pentru serbări și teren de
sport atât pentru copiii care învață
aici, cât și pentru cei din Școala nr.
4. Acolo, lucrurile stau și mai rău:
băncile și scaunele sunt atât de
vechi, încât aproape că au devenit
nesigure pentru copiii care se întorc
în clase în septembrie.

Cele două școli aduc laolaltă peste
300 de copii, dintre care mai bine
de trei sferturi sunt cazuri sociale.

Hai să îi ajutăm să aibă tot
ce le trebuie ca să crească
frumos și sănătos!
Un teren de sport
adecvat
O bibliotecă frumoasă
și utilă pentru vârsta lor

Bănci și scaune

Cum poți ajuta
Pe 5 octombrie – pe durata cursei:

 Poți face parte din echipele de
încurajare pe traseu (ca niște
galerii de fotbal, dar mai
simpatice ) – vino cu orice
obiecte zgomotoase (fie că e
vorba de trompete, clopoței sau
improvizații care fac zgomot) și
încurajează alergătorii!

Dacă ai bicicletă și vrei
să ajuți la distribuirea
apei pentru alergători,
trimite-ne un mesaj cât
mai repede și te vei
alătura echipei mobile
de hidratare!

 Iar dacă faci parte din vreo trupă muzicală dornică de

afirmare și street performance, te așteptam să te înscrii
pentru a asigura distracția și atmosfera veselă pe
toată durata cursei! (poate fi o trupă de percuție, fanfară,
orice se încadrează la descrierea generală ‘muzică’)

Ce trebuie să faci

Ca să ne putem organiza cât
mai bine, așteptăm să ne scrii
până luni, 22 septembrie, la
oana.blindu@unitedway.ro și să
ne spui în ce fel vrei să te
implici.

