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Ђаци најстарије школе у Нишу, „Учитељ Таса“ сада имају боље услове за боравак у
школи. Захваљујући пројекту „Велико срце“ који заједнички спроводе Еуробанк и
Фондација „Ана и Владе Дивац“ реновирани су сви тоалети у школи које користи више од
хиљаду ђака и којима је била неопходна комплетна реконструкција. Вредност донације је
око 2 милиона динара.

Домаћин посете, директорка школе Радмила Крстић истакла је да ова школа у центру
Ниша која носи име по првом српском учитељу, постоји већ 186 година и да је изнедрила
бројне генерације успешних ђака. „Већ скоро два века негујемо школску традицију и
добар квалитет наставе. Ова обнова ће свакако подићи квалитет боравка ђака у школи.
Хвала Еуробанци и Фондацији Дивац што смо постали део породице великог срца.“

Школу је овим поводом обишао и градоначелник Ниша, Дарко Булатовић. „Школа
„Учитељ Таса“ је значајна за град Ниш, пре свега у погледу квалитета образовања. О
томе сведочи и највише признање града Ниша „11. јануар“ које је ова школа добила као
потврду за изузетна достигнућа на пољу образовања. Овом обновом показаћемо нашој
деци да једино ако помажемо једни другима можемо направити напредак у друштву“,
нагласио је градоначелник.

Средства за донацију обезбедили су клијенти Еуробанке, њих преко 22 хиљаде, који су
корисници картице „Велико срце“.

„Свака нова школа или вртић, а било их је до сад 37, потврда су да смо на правом путу
стварања бољих услова одрастања и образовања у вртићима и школама у Србији. Ово је
и велико признање клијентима Еуробанке који су омогућили да “Велико срце“ у
најкраћем року стигне у вртиће и школе којима је потребна помоћ. Хвала што већ 6
година препознајете значај овог пројекта за читаво друштво“, рекла је Славица
Павловић, председник Извршног одбора Еуробанк.

У оквиру хуманитарног пројекта „Велико срце“ током шест година постојања обновљено
је 37 вртића и основних школа широм Србије, а последња у низу је била и значајна
донација за реконструкцију ОРЛ одељења на „Институту за мајку и дете“ у Београду.
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„Поносни смо на чињеницу што је „Велико срце“ један од најдугорочнијих пројеката које
спроводимо заједно са нашим партнерима из Еуробанке. Током ових шест година
усрећили смо више од 15 хиљада деце широм Србије и омогућили им да имају боље
услове за игру и учење. Задовољство ми је да опет видим толико талентоване и
насмејане деце и овом приликом им желим срећан наставак школовања“, рекла је Ана
Дивац, председница Управног одбора Фондације „Ана и Владе Дивац“.
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