
Инициатива
„Дрешка подари, усмивка получи!“

11 ж клас



„Да не изоставяме нито едно дете ! “
„У дома, а не в дом“



Домът за тях е семейство…

• Голяма част от децата и младежите, 
които живеят в Центровете за 
настаняване от семеен тип са 
прекарали годините преди това в 
институция и са били лишени от 
специално внимание и персонално 
отношение. 

• В ЦНСТ те имат възможност да се 
доближат до нормалния 
всекидневен живот, да се 
наслаждават на обичайните 
дейности, игри и занимания, които 
са били непознати за тях.



Център за настаняване от семеен тип с.Тополи

• В ЦНСТ с. Тополи, ул. „Георги 
Градев” № 18А са настанени 12 
младежи и девойки на възраст от 
17 до 25 години.

• В ЦНСТ с. Тополи, ул. „Георги 
Градев” № 18Б са настанени 12 
деца на възраст от 10 до 18 
години. 

• В ЦНСТ с. Тополи, ул. 
„Александър Димитров” № 
38 /Тополи С/ са настанени 
единадесет деца на възраст от 5 
до 15 години.



„Дрешка подари, усмивка получи!“

• Учениците от 11 Ж клас на 
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“  гр. Варна 
дариха дрехи, играчки, детски 
книги с приказки и друга 
литература на български език 
на децата от ЦНСТ с.Тополи.

• Няма по-хубаво усещане от 
това да се почувстваш, че си 
допринесъл със своите малки 
и големи дела светът да стане 
малко по-хубаво и добро 
място.



Усмивки…

• А колко струва това –
понякога само и единствено 
малко време и… разбира 
се, желание.

• Заслужава си …



Играта започна…

• Усещането за чиста и 
искрена добрина, която 
излъчват тези деца 
изпълват сърцата ни….

• ….няма по-
хубаво усещане от това да 
се почувстваш, че си 
допринесъл за радостта на 
децата…



Деца даряват любов и радост на деца!

• Радостта в детските очи, не 
може да се опише….

• Понякога заболяване, не 
позволява да изразиш 
радостта, но тя се усеща …

• Очите изпълнени с любов,... 
че някой е помислил за теб….



Благодарствено писмо:

• Ние благодарим, че ни 
допуснахте да се докоснем до 
чистота и силата ви.

• Поздравения за 
професионализмът, 
търпението и любовта !

• Скоро отново ще ви посетим!




