З теплом і добром: Святий
Миколай вітав сиріт у ЦСПР
19 грудня 2013 року у Києво-Святошинському ЦСПР відбулося
справжнє свято добра! У закладі панувала атмосфера затишку,
тепла та доброзичливості. Адже в цей день фінішувала акція «З
теплом та добром», котру ініціював ЦСПР для підтримки та
привітання зі святом сиріт міста Боярка. Свято розпочалося
прем’єрою чарівної вистави «Святий Миколай» Недільної школи
при Свято-Покровській церкві м. Боярка. Протоієрей Димитрій
Присяжний, настоятель Свято-Покровської парафії, привітав
діточок та глядачів та побажав усім добра у серці та в житті.
Отець Дмитро цікаво розповів про Св.Миколая, котрий оберігає
діточок, подарував усім іконки цього святого.
Звісно, у такий день завітав «справжній» Святий Миколай –
Андрій Ткаченко, художній керівник Недільної школи. У
розкішному голубому вбранні та з білою бородою, він уособлював
образ свята. Під музичний супровід Людмили Горлінської діти
продемонстрували майстерність театральної гри та хорового
співу.
Завдяки спільним зусиллям благодійників і небайдужих людей,
кожна з сиріт
м. Боярки отримала подарунок! Андрій Арчаков
подарував помаранчі та цукерки; Роза Мартіросян порадувала
кожну дитину повітряною кулькою, наповненою гелієм; Олексій
Демідов потурбувався, щоб усі отримали тепленькі жилетки;
Олександр Чигров презентував чай, цукор та бісквіти;
Торговий дім «Ліко» виділив зубну пасту, солодощі та вівсяну
крупу; ГО «Жіноча громада» порадувала дітей теплими в’язаними
речами. До формування подарунків активно долучився і весь
колектив ЦСПР.
Для усіх благодійників спеціалістами інформційно-аналітичної
служби (Ольга Ковчан та Станіслав Яценко) було виготовлено
символічні «Сертифікати доброї людини», котрі директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир урочисто вручила друзям-спонсорам,
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Благодійни
кам також вручили скромні «Миколайчики» із хенд-мейд виробами,
до виготовлення та прикрашання котрих долучилися соціальний
педагог Анна Фломбойм та соціальний працівник Тетяна Чіркова.
А після вистави, слів вдячності та радісного вручення
подарунків відбулося тепле чаювання з обговоренням перспектив
подальшої співпраці. Згодом до чаювання приєдналися вихованці
Недільної школи із своїм духовним наставником отцем Дмитром,
котрий пригостив усіх смачним тортом.
Ольга КОВЧАН

