
ИНИЦИЛ ТИВЕН КОМИТЕТ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ 
ВЪВ 2. ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД

В навечерието на 17 септември -  Ден на ВЯРАТА, 
НАДЕЖДАТА и ЛЮБОВТА, Инициативният комитет за 
провеждане на благотворителни кампании във 2. ОУ, съпричастен 
към инициативата на представители на любителския автомобилен 
клуб „КОЧИНКА ТИЙМ РЕЙСИНГ”, се обединява с тях в една 
благородна кауза -  събиране на средства в помощ на малката Лия 
от село Полето, община Симитли, и отправя апел към всички 
родители с големи сърца да се включим в кампанията „ЗАЕДНО 
ЗА ЛИЯ“, като на първия учебен ден вместо да отделим 
средства за цвете за любимия учител да ги отделим в помощ 
на Лия. За лечението й са необходими средства, непосилни за 
семейството. Проведени са вече няколко на брой благотворителни 
кампании, като всяка следваща е все по-успешна от предходната.

Ще разположим кутия за дарения, в която всеки ще има 
възможност да остави сума, каквато желае и може да отдели. Ще 
бъдем изключително щастливи, ако всички ние успеем да дарим 
шанс за нормален живот на едно слънчево дете!

ДА БЪДЕМ ДОБРИ! 
ДА СЪТВОРИМ УРОК ПО ЧОВЕЧНОСТ!
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Лия е на 5 години и е с диагноза детска церебрална парализа (ДЦП)-квадрипареза. 
Заболяването е в следствие на усложнение по време на раждането, което лекарите не успяват 
да овладеят. От този ден семейството на малката Лия живее в борба и надежда, че нейното 
най-голямо желание ще се сбъдне и тя ще може да ходи като своите връстници.

В далечен Китай, в клиника „Нанхай“ дават големи шансове за възстановяването на 
детето, но семейството не може да си позволи заплащане на лечението и рехабилитацията. 
Един 4-месечен курс на рехабилитация струва 25 000 лева -  сума, непосилна за роднините на 
Лия.

В момента детето и майка му се намират в Китай, където се провежда първият курс на 
рехабилитация. След много работа и усилия най-накрая се вижда светлина в тунела -  Лия има 
напредък. Лекарите обаче са категорични, че курсът трябва да се повтори с начало не по- 
късно от месец февруари, в противен случай това, което са постигнали до момента, ще се 
изгуби и шансовете на Лия ще намалеят. Семейството се прибира през октомври с надеждата 
да събере средствата, необходими за следващия курс навреме.

Като учители, родители и най-вече като хора, вярваме, че с общи усилия можем да 
сбъднем една мечта и да върнем усмивката на детското лице.
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Информацията за здравословното състояние на Лия и данните за дарителската банкова сметка са предоставени от 
представители на любителския автомобилен клуб „КОЧИНКА ТИЙМ РЕЙСИНГ”, към чиято инициатива се присъединява 
ИК за ПБК във 2. ДУ „Д. Благоев“ - Благоевград

mailto:sou2@abv.bg
mailto:vtoro@abv.bg

