ПОДАРУЙМО ДІТЯМ РАДІСТЬ!
15 березня 2013 року на базі ЦСПР пройшов цікавий майстерклас
для
учасників
МК
«Позитив»
та
пацієнтів
ендокринологічного відділення Київської обласної дитячої
лікарні. Майстер-клас провела неймовірна цікава, творча та
просто чарівна дівчина Роза Абраамян. Допомагала їй у цьому не
менш чарівна та талановита Анжела Абраамян. Дівчата принесли
неймовірну кількість різнокольорових повітряних кульок різних
розмірів та форм. Роза так вправно справлялася з цими
кульками, що наша віра в те, що і у нас щось вийде стала
слабшати. Але, незважаючи на те, що енна кількість кульок
полопалася, у нас все ж таки стали виходити різні квіточки,
тваринки. Ми так захопилися цією творчою роботою, що вже через
півтори години зробили велику кількість забавних фігурок.
Після майстер-класу учасники вирішили піти до лікарні та
подарувати свої вироби діткам, які нещодавно перенесли
операцію та знаходяться на лікуванні у хірургічному
відділенні. Скільки ж радості ми побачили на обличчях діточок
та їх батьків. Деякі мами висловлювали подяку та казали, що
тепер їхні діти одужають набагато швидше.
Відгуки учасників майстер-класу:
Каміла Мусаєва: «Коли ми дарували дітям кульки, мені було дуже
радісно, що я роблю їм приємно».
Марина Сіраєва: «Майстер-клас був дуже цікавим та
пізнавальним. Хоча на перший погляд все здавалося дуже
зрозумілим, але коли доходило до виконання, то таким простим
це вже не виявлялося. Було дуже весело».
Богдан Ніколенко: «Мені дуже сподобалося брати участь у цьому
заході. На майстер-класі панувала дуже позитивна атмосфера,
всі мої проблеми відійшли на задній план, настільки я
захопився цими кульками. А у лікарні мені сподобалося дарувати

дітям подарунки».
А ось, що каже лікар-хірург Євген Слєпов: «Від імені усього
персоналу хірургічного відділення висловлюємо подяку всім, хто
долучився до проведення цієї акції. Впевнені, що завдяки Вам
наші пацієнти одужуватимуть скоріше. Побільше б таких акцій».
Від імені усього «Позитиву» ми дякуємо Розі та Анжелі за те,
що завітали до нас, навчили робити справжні дива зі звичайних
повітряних кульок, допомогли нам створити невеличку казку та
подарували позитивні емоції.
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