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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
ul. 20 Października 2
63-000 Środa Wielkopolska

Szanowna Pani Dyrektor
Kamila Waligóra
Propozycja zaangażowania Szkoły w projekt fundacji DOBRA FARMA
- Budowa szkoły podstawowej w Libambami (Zambia).
Szkoła, która jest przedmiotem naszego projektu jest już częściowo zbudowana .
To zwykły budynek pokryty blachą. Mamy też prowizoryczne toalety i 2 domki dla
nauczycieli. Trójka wykształconych pedagogów - wolontariuszy, już prowadzi
lekcje dla około 100 dzieci w klasach 1-3. Pozostałe kilkaset dzieci z Libambami i
okolic ciągle czeka no kolejne budynki - potrzebne są jeszcze 3 takie jak ten ,
który już działa. Nie mamy ławek ani stolików, ale to nie jest najwiekszy
mankament. Największą nasza bolączką jest brak studni - i tutaj jest ten moment ,
w którym chcielibyśmy prosić Panią o wsparcie. Bardzo prosimy o wzięcie pod
uwagę naszego projektu, gdy będziecie Państwo planować jakieś działania
charytatywne w Waszej szkole. W grę wchodzi jedynie zbiórka pieniędzy ,
ponieważ zbiórka przyborów szkolnych czy innych przedmiotów wiązałaby się z
kosztami wysyłki przekraczającymi wartość zebranych darów.

W zamian za wsparcie obiecujemy przez najbliższy
rok szkolny przesyłać mailowo relacje fotograficzne
z Libambami do wykorzystania na gazetce szkolnej .
Dzięki temu uczniowie będą mogli wiedzieć na
bieżąco, co się dzieje w szkole, którą pomogli
zbudować. Prześlemy również dyplom uczestnictwa
w naszym projekcie.

Dziękujemy z góry za każdą okazaną pomoc. Jednocześnie z
okazji rozpoczętego właśnie nowego roku szkolnego zarówno
Pani
osobiście
jak
i
całej
szkolnej
społeczności :
nauczycielom, pracownikom a przede wszystkim dzieciom i
ich rodzicom życzymy, aby ten rok był bardzo udany i pełen
sukcesów. Dzieciom życzymy jak najlepszych ocen, jak
najciekawszych zajęć szkolnych, trwałych przyjaźni szkolnych
oraz życzliwej atmosfery w nauce i zabawie. Rodzicom
życzymy częstych powodów do dumy z własnych pociech a
dla nauczycieli mamy życzenia wytrwałości i cierpliwości oraz
satysfakcji zawodowej we wszystkich jej wymiarach.
Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę: www.dobrafarma.pl
Z poważaniem
Stefan Poręba
prezes fundacji

PS. Nasza fundacja przeznacza 100 procent pozyskanych pieniędzy od ofiarodawców na działalność statutową. Nikt z nas nie pobiera ani
grosza wynagrodzenia za pracę na rzecz fundacji a wszelkie koszty związane np. z podróżami pokrywamy z własnych kieszeni.

