
OŠ JOSIP PUPAČIĆ 

   O  M  I  Š 

 

Poštovani,  

         Želeći pomoći ljudima stradalima od potresa u Banovini, OŠ Josip Pupačić će provesti 

humanitarnu akciju u kojoj će sudjelovali učenici i svi zaposleni u školi. Na ovu ideju smo došli nakon 

kontakata sa školama sa tog područja i volonterima iz našeg Omiša koji su bili na licu mjesta i vidjeli 

u kakvim su prilikama ti ljudi… 

         Potporu ovakvoj akciji dalo nam je Vijeće roditelja i Školski odbor naše škole. Akcija je 

prijavljena Ministarstvu uprave i samo za nju je otvoren podračun računa škole. 

        Znamo da nisu sva djeca u mogućnosti sudjelovati s ciljanim iznosom te smo zahvalni na svakoj 

donaciji koja je u skladu s mogućnostima djeteta i njegove obitelji. 

Naziv akcije: Tisuću srca za jedan topli dom 

OŠ Josip Pupačić organizira humanitarnu akciju s ciljem kupnje jedne mobilne kuće sa sanitarnim 

čvorom za jednu stradalu obitelj. Akcija se provodi uz sve predviđene kontrole i sredstva se uplaćuju 

na posebno otvoren podračun računa škole koji je otvoren u ovu svrhu.  

Ima nas više od tisuću i kada bi svatko dao po 100 kuna (ili već prema svojim mogućnostima) mogli 

bismo prikupiti dovoljno novca za mobilnu kuću što je sada najpotrebnije ljudima koje je zadesila 

nevolja po ovoj hladnoj zimi. 

Planiramo da u akciji sudjeluju svi učenici i učitelji i ostali zaposleni u OŠ Josip Pupačić, a ukoliko žele 

mogu dodatno i roditelji i svi građani koji se žele uključiti u ovu našu ciljanu akciju. 

Dio obrazovne djelatnosti je razvijanje solidarnosti i empatije za ljude koji su u teškim životni 

okolnostima, te se humanitarni rad  u svim oblicima provlači kroz aktivnost škole i učitelja. 

Tijekom ove komplicirane godine nismo imali humanitarnih aktivnosti zbog okolnosti pandemije i 

stresa u kojima smo se svi našli. Nažalost, smo svjedoci stradavanja ljudi u potresu i suočavanja sa 

strahom, ruševinama i uništenom imovinom u zimi i snijegu. Oni su također zahvaćeni i pandemijom, 

ali im ona sada, uz svu ozbiljnost bolesti, nije prvenstveni problem… 

Ovim ljudima neće trebati pomoć samo sada u veljači 2021., već zasigurno tijekom nekoliko slijedećih 

godina….  

Uključimo se u ovu akciju donirajući ciljani iznos i pokušajmo prikupiti sredstva za kupnju jedne mobilne 

kuće potrebnoj obitelji u stradaloj Banovini.  

Doživjeti da smo uspjeli prikupiti sredstva za jedan topli dom svakom sudioniku će ispuniti srce velikim 

ponosom i zadovoljstvom. 

 

U Omišu, 3. veljače 2021. godine                                                             Ravnateljica: 

                                                                                                                       Davorka Deur, prof. 


