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В този брой:             Коледни приказки    
във „Факултета“

На 20 декември 2016 по традиция децата от Център „Готови за учи-
лище“ посрещнаха Дядо Коледа неговата помощница Снежанка с ко-

ледни песнички и стихотворения. Заслужено всяко дете получи своя 
дългоочакван подарък. Най-интересна за децата бе дългата, бяла бра-
да на добрия старец, а момичетата бяха привлечени от нежната красота 
на Снежанка и нейната снежнобяла рокля. На следващия ден служи-
тели-доброволци от Райфайзен Банк изненадаха приятно децата със 
своята инициатива „Прочети коледна приказка“. В тяхната компания де-
цата чуха различни приказни истории свързани с празника, пееха, игра-
еха и се забавляваха до късния следобед. Благодарим на нашите при-
ятели от Рахфайзен Банк за топлите чувства и отделеното внимание!
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Коледни чудеса в „Благовещение“
Център „Благовещение“ бе домакин на практически семинар по Рехабилитативна психо-

логия. Лектори бяха проф. Осаму Имура, д-р Шинносуке Харада и д-р Велизара Червенкова 
от университета в Осака, Япония. Семинарът съдържаше теоретична и практическа, като 
във втората част на всички присъствали родители и деца с увреждания се проведе пряка 
демонстрация на методиките.  

Фондация „Worldventures“ проведе благотворителна акция в Център „Благовещение“. 
Тя се изрази в три работни операции: основно почистване на ателието по арт и трудо тера-
пия, изписване на фасадата към задния вход на Центъра и смяна на балатума в голямата 
зала с гранитогрес. Плочките и материалите са дарение от Дамски Лайънс клуб София 
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„Диамант“ и УникредитБанк.
НХА „Н. Павлович“ и SGE банк дариха на Център „Благовещение“ комплект базисно 

оборудване за мултисензорна стая. На всички дарители и ентусиасти, които направиха 
възможно чудото на Коледата да се случи - благодарим от сърце!

Празничен концерт в Ямбол
Във връзка с Международния ден на хората с увреждания (3 декември) за втора по-

редна година организирахме концерт под надслов „Различни, но заедно” съвместно със 
Сдружение „Гайтани” в голямата зала на Община Ямбол. Участие взеха много хора със 
специални потребности. От нашия Център „Св. Фрациск“ в с. Веселиново дейно участие 
взе Пенчо Пенчев, който коледува съвместно с коледарската група при читалището в 
селото. Атанас Атанасов прочете благодарствено слово от името на присъстващите 
хора с увреждания, а в заключителната част на концерта всички наши бенефициенти, 
съвместно с другите участници, излязоха на сцената, облечени в цветовете на бъл-
гарския трибагреник, за да изпълнят емблематичната песен на Емил Димитров – „Моя 
страна, моя България”. Получи се една наистина споделена и изпълнена с много поло-
жителни и емоции вечер.
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Благотворене в Куклен
В продължение на благотворителния концерт от ноември за децата от Куклен Даяна 

и Тарик, през декември заедно със СУ „Отец Паисии“ организирахме благотворителен 
базар посветен отно-
во на Даяна и Тарик. 
Базарът се проведе в 
последната седмица 
преди Коледа. Децата 
бяха изработили много 
и красиви неща и всич-
ко беше направено с 
много любов и желание 
да помогнат на съуче-
ниците си. В първия 
ден от базара бяха по-
канени всички служите-
ли на Община Куклен 
да разгледат и закупят 
сувенири. Сумата съ-
брана от едноседмич-
ния базар е 1995 лв. бе 
разделена отново на 
две равни части и пре-
дадена на родителите 
с пожелание за весели 
празници и скорошно 
оздравяване.

Търсим сътрудници
Каритас София има нужда от допълнителни сътрудници за разширяване на дей-

ностите си в София. В сайта zaplata.bg са публикувани обяви за: логопед, социален 
работник, мед. сестра, социален медиатор и координатори.


