БАПУСС на Хуманитарном турниру „ДЕЦА ЗА ДЕЦУ“ у оквиру
фестивала ФОКУС 22 изненадио малишане из Прихватилишта за
децу Београда

У недељу, 17. априла, на теренима СЦ „Олимп“, одржан је хуманитарни дечији турнир
у фудбалу под називом „Деца за децу“. Турнир је организован у оквиру непрофитног
фестивала образовања, културе, уметности и спорта ФОКУС 22, док се централна
манифестација ове године одржава у среду 20. априла у улици Краљице Марије 73, на
платоу испред Београдске академије пословних и уметничких струковних студија,
која је уједно и организатор фестивала. На турниру је учествовало 12 екипа, и то 10
екипа школа фудбала, једна екипа под називом „Победници“ из Прихватилишта за
децу Београда, којој је овај хуманитарни турнир био и намењен, и једна екипа коју су
формирала деца организатора, под називом „Мали БАПУССовци“.
Организатор фестивала БАПУСС обезбедио је 200.000 динара за куповину спортске
опреме за децу из прихватилишта, док је Cineplexx поклонио 50 карата за дечију
биоскопску пројекцију цртаног филма, за екипе од првог до четвртог места на
турниру, као и за екипу Победници.
Организатор „БАПУСС“ и покровитељ турнира „Ђина апартмани Копаоник“,
обезбедили су уједно „Викенд за екипу на Копаонику“ за ове малишане. Тако је
победничка екипа и екипа коју чине малишани Прихватилишта за децу Београда, као
и њихови тренери и васпитачи, добила на поклон викенд путовање, два ноћења са
полупансионом, док су чланови организационог тима фестивала, обезбедили превоз
за малишане.
ФОКУС 22 је јединствен догађај културног, уметничког и забавног карактера који
обједињује садржаје из области образовања, културе, уметности и спорта и намењен
је превасходно студентима и средњошколцима из целе Србије. Програм који ће се 20.
априла одржати на платоу и унутар Академије је веома разноврстан и едукативан, а
уз све то не мањка ни забаве кроз музички програм који ће трајати током читавог
дана Фестивала. Тог дана се под покровитељством ГО Звездара, одржава и Сајам
привреде на коме учествује 50 излагача из целе Србије. Ако вам је било која од
поменутих активности привукла пажњу, искористите прелеп пролећни дан за
дружење и одличну забаву и у среду 20. априла од 10 до 18 часова посетите ФОКУС
22, а више о самом фестивалу сазнајте на https://www.bpa.edu.rs/ .

