
 

Призив към членовете на училищната общност на  

ОУ „Елин Пелин“ Бургас 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛ, 

 

На 21 март светът отбелязва  Международния ден на хората със 

Синдром на Даун!  

В знак на съпричастност и подкрепа за тези хора от страна на всички нас по 

традиция се носят шарени чорапи! А защо шарени чорапи? Защото хората с 

Даун често са наричани "най-слънчевите и позитивни хора на планетата". 

Детето със Синдром на Даун е като всяко друго дете. То има различни 

интереси също като своите връстници, то обича да рисува, да моделира, да пее, да 

слуша музика. То иска да играе с приятели  и с радост се включва в общи игри със 

своите връстници.  

Детето със Синдром на Даун е сърдечно и иска да бъде обичано, да дава и 

да приема любов. То е усмихнато, любвеобилно и слънчево, то е силно 

привързано към своите близки и приятели.  

Ако срещнете такова дете, приемете го!  

Бъдете толерантни и разбиращи!  

Тези деца са специални и са сред нас, за да ни направят по-добри!  

Чуйте ги и ги погледнете с други очи!  

Със своята добродушна усмивка, те искат да ви кажат само едно: 

„Аз съм като теб! Нека бъдем приятели!” 

В знак на съпричастност и подкрепа за тези хора по традиция на този ден 

се носят шарени чорапи! А защо шарени чорапи? Защото хората с Даун често са 

наричани "най-слънчевите и позитивни хора на планетата". 



В тази връзка  се обръщам към всички Вас със следния ПРИЗИВ: 

Нека на  21.03.2019 г. всеки ученик и учител да донесе по един чифт нови 

детски шарени чорапи и ги окачи на опънатите въженца във вътрешния двор на 

училището. В 17.30 часа  чорапките ще бъдат прибрани, за да бъдат предадени  на 

деца в неравностойно положение от малки населени места в Област Бургас.  

Какъв по-хубав начин от този да се докоснем до слънчевото  настроение на 

деца със Синдром на Даун!  

Уважаеми членове на училищната общност, 

Елинпелиновци! 

Ние винаги  сме показвали  своята съпричастност към нуждаещите се чрез 

мащабни благотворителни кампании! Не напразно училището е носител на 

голямата награда „Малкият принц“ за благотворителност! 

Да го направим и на 21.03.2019 г., в навечерието на честването на 

патронния празник на училището!  

 

С уважение: 

М. Димитрова 

Директор 


