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20 години „Операция Рождествено дете“- 20 години
заедно за децата на България се проведе в Сливен
на 31-ви март. Поканени
бяха близо 180 участници,
които през годините са
сътрудничили в проекта.
На събитието Ренди Кокс-регионален директор
RECA, Прибалтика, Балканите, Централна Европа
и САЩ, изрази радостта
си,че вече 20 години се
работи в България. Той
сподели, че през годините са раздадени близо

145 милиона подаръци в
163 страни и изрази желанието си да се продължи
с благородната кауза и
занапред. Той акцентира
върху един важен въпрос,
който всеки да си зададе,
а именно какво предстои
оттук нататък за в бъдеще.
В изявлението си регионалният директор от Великобритания Марк Датсън
съобщи, че вече са започнали да планират подготвянето на подаръците и
разполагат със 100 добро-
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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Честване на 20 години от началото на
„Операция Рождествено Дете” в България

волци от сега. Той сподели, че за него е привилегия
работата с доброволците
в проекта и препоръча на
всички участници да пазят в сърцето си мисълта за
мисията през цялата година. Марк Датсън отбеляза
като важен момент насърчаването и подкрепата,
която трябва да оказват помежду си всички участници в проекта. Той подкани
към споделяне и обмяна
на опит, което да увеличи
ефективността на екипите.
Брент Гюлкер, директор

на
Гешенкедерхофнунг,
партнираща
организация на Samaritan’s Purse,
също сподели своя опит
като разказа за идването
си в България като младеж още през времето на
комунизма. Той наблегна
на мотото „Обединение
и разнообразие” като съществено в инициативата.
В Германия, Австрия и
немско говорещите страни
се насърчават да изработват и дават кутии и това е
вече една добра традиция.
Продължава на стр. 2
.
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Честване на 20 години от
началото на „Операция
Рождествено Дете” в България
Друг участник- Павле
Костадинов от Македония, сподели че като
представител на страна,
която не е донор, а получател, е запознат много
добре с проблемите на
тези страни. Резултатът
от силата на обикновения
дар се вижда ясно през
годините, сподели той.
Президентът на сдружение „Верният настойник” и координатор на
„Операция Рождествено
дете” Жельо Желев изрази своята признателност

за подкрепата на всички
партньори и благодари
за клипът, който беше
създаден и излъчван безплатно от Българската
християнска телевизия.
Габриела
Генчева-координатор на програмата за ученичеството, разказа за проекта
„Най-великото пътуване”.
Срещата завърши с разкази и лични истории на
участниците, които споделяха опита си и предизвикателствата по време на
работата през годините

“За майката с любов” в Сливен

Сдружение
„Верният
настойник“ раздаде по
проект „За майката с
любов“ кутии с подаръци
на майки в Сливен.
Това е проект на Мисия
Възможност и на местно
ниво се осъществява
със
съдействието
на
фондация
„Ира“
и
„Здравето на ромите“. От

миналата година проектът
е стартиран в Ямбол.
Целта е да се подкрепят
младите майки, за да могат
спокойно да отглеждат
децата
си.
Кутиите
съдържат подаръци за
бебето, които да помогнат
за посрещане на първите
му нужди от памперси,
дрешки, завивки и други.
Майките
бяха
много
насърчени и с радост
разглеждаха подаръците
си, като разменяха помежду
си дрешки за момченца и
момиченца.

„Училище за родители“ вече и в гр. Средец
Сдружение
„Верният
настойник“ проведе семинар за родители и в
гр. Средец. От март миналата година стартира
„Училище за родители“.
Обучението беше провеждано в гр. Камено и
гр. Сунгурларе . Инициативата беше осъществена
с подкрепата на сдружение “Повече бъдеще”-Германия. Обучението е част
от проекта “Стани настойник”, който подкрепя
крайно бедни семейства,
за да могат да изпращат
децата си на училище .
Семинарът се организи-

ра за семейства,чиито деца
посещават учебни заведения с подкрепата на сдружението.
Училището за родители
се фокусира върху ролята
на родителя, като ключов
фактор в развитието и оформянето на детето като
пълноценна личност. Затова връзката дете-родител
е от огромна важност за
неговия пълноценен старт
в живота. В тези взаимоотношения възрастните
не винаги са подготвени и
се оказва, че те също като
децата могат да влязат в

позицията на ученици,
които имат нужда от знания. Идеята е обучeнието
да помогне на родителите
да научат как да откликват
правилно на нуждите на
своите деца, да бъдат ангажирани с процеса им на
учене, израстване и оформяне като личности.
Комуникацията
между
детето и родителя е двупосочна линия, в която те
трябва да участват активно, но не винаги знаят как-

во да направят и как. „Верният настойник” вярва,
че училището за родители
е не само полезно, но и интересно и забавно за всички участници и ги кара да
оценят отговорността и
радостта от родителството.
Участниците в семинара
бяха доволни както от
вниманието, така и от пакетите с хранителни продукти, които получиха в
края на семинара.
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Децата от Средец на разходка в зоопарка в Айтос
„Верният
настойник“
осигури посещение в
зоопарка в Айтос на 11
деца от детската градина
в Средец. Децата са новите участници в проекта
„Стани настойник“. Посещението се осъществи съвместно с община
Средец и сдружение „За
по-добро бъдеще-Средец“. След това, децата
бяха заведени в Макдоналдс на обяд.

Успешно завършване на курсистите от проект Линукс в Несебър
Непосредствено след Великденските
празници
дойде време за завършване на курсистите, които се
обучаваха по проект „Линукс” в Несебър. Курсът
стартира в деня на студентския празник миналата година и след четири месеца
на усилено обучение ус-

пешно финишира. Проектът беше осъществен благодарение на съдействието
на общината, която предостави залата за обучение и със съдействието на
фондация „Авигея-Шама”.

в две групи. Лично кметът
Николай Димитров връчи
сертификати за успешно
обучение на завършващите. „Хубаво е човек да учи
и да се осъвършенства цял
живот, за да успява.” сподели той и насърчи курсиВ курса се обучаваха 30 стите да прилагат новите
пенсионери, разпределени си знания в ежедневието
си. Преподавателят Радослав Киряков също сподели мнението, че човек се
учи докато е жив и поздрави участниците в курса
за тяхното старание и желание, с което са се учили.
„Беше полезно време заедно. Хората лесно навлязоха
в обучението и имаха голям интерес да придобият
компютърна грамотност.”

участници в проекта на
сдружението и сподели,че
едно добро начало поставено на 8-ми декември,
на студентския празник,
сега намира подходящ
завършек на Великден.
Самите участници връчиха благодарствени писма на кмета и споделиха,
колко важно е било за тях
да получат толкова внимание чрез това обучение.

Проект „Линукс” е Българо-Швейцарски
проект, който се изпълнява
от Сдружение „Верният
настойник”, чрез програма за безплатно компютърно обучение и ограмотяване.
Компютрите,
Председателят на „Ве- използвани за обученирният настойник” Жельо ята, са предоставени от
Желев поздрави всички швейцарските партньори.
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„Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата
в грижата за децата?“
с говорител Диана Бончева от Читалище „Умение
2003“- Ямбол и Образованието, което бе представено от Марийка Иванова от
Сдружение „Верният настойник“ Бургас.
Това е седмото поредно
издание на доклада, изготвен от Национална мрежа
за децата, въз основа на
фокус групи, в които взеха участие над 600 деца,
родители и професиона-

„Бележник 2018: Какъв е
средният успех на държавата в грижата за децата?“
беше проведен в Ямбол .
Паралелно събитието бе
проведено и в 8 други областни градове, като в столицата, това се случи в така
наречения „триъгълник на
властта“ – площад Независимост,пред Президентството и Министерският
съвет и Народното събра-

листи както и въз основа
на резултатите от онлайн
проучване. Тазгодишното
издание поставя най-слабата досега годишна оценка на държавата в грижата
за децата – 2,88. Тя се получава от обобщените оценки от областите: Основни
принципи по Конвенцията на ООН за правата на
детето, Семейна среда алтернативни грижи, Здравеопазване, Образование
и Правосъдие.

ние.
Събитието бе посрещнато с голям интерес в гр.
Ямбол, като имаше представители на Министерство на младежта и спорта, Районна прокуратура,
Районния инспекторат по
образование, детски градини, училища и неправителствени организации.
Най-голям бе интереса в
областта на Правосъдието
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Сметка за дарения: BG57STSA93000017022467;
Сметка на Дом за стари хора “Верният настойник”:BG18STSA93000020396344

