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ХАМАЛА - приятели

Бюлетин на фондация „Дон Боско България“
6000 Стара Загора ул. „Захари Княжески“ 71, ет. 1
E-mail: donboskobulgaria@gmail.com

ИЗКУСТВО

Балетът е едно от новите неща които започнахме
тази година. Там децата не учат само как да се
движат, но се учат и на самоконтрол и
самодисциплина. Треньори са балерините Мике
от САЩ и Елизабет от Канада. Те приеха това
предложение с ентусиазъм и желание да науат
децата.

СПИРАМЕ ЗАРАДИ МЕРКИТЕ
ИЛИ
ТЪРСИМ ВЪЗМОЖНОСТИ!

Донбор Жирва

Началото на учебната година започнахме както
винаги нормално. Организирахме образователна
ориентация, с цел да обясним на младото поколение
важността на средното и висшето образование. Ние
се фокусираме върху цялостното развитие на децата
и младежите: интелектуално развитие чрез
занималня, кръжоци, школи, конкурси; човешкото
развитие чрез срещи, в които се обсъждат различни
теми.

Ние сме на ръба в навлизането в новата година, но
привидно 2020 година не е лесна за всички. За нас
като
организация
ковид-19
създава
много
предизвикателства и в същото време отваря нови
възможности. Не беше лесно, но в някои случаи
рискувахме заради образованието на тези, за които
носим отговорност, и за по-добро им бъдеще. С
Епидемичните мерки срещу ковид-19 не ни търпение и надежда продължаваме да полагаме
позволят да събираме много деца и младежи в усилия за по-добър живот чрез образованието.
нашия център. Но ние търсим възможности.
На две деца, които нямат интернет вкъщи,
Това беше и благоприятно време, което отвори
предложихме да идват в нашия център, за да
сърцата ни за солидарност. Нашата благодарност е
провеждат онлайн обучение.
Доброволката от проект „образованието - ключ за всички наши благодетели, които ни подкрепиха и
към по-добро бъдеще 2“ имаше индивидуално чрез които сме в състояние да подкрепим другите.
обучение.
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ЗАНИМАЛНЯ НА
ОТКРИТО

За втора поредна година продължаваме
да имаме “занималня навън или на
открито”. Това се случва в най-горната
част от квартал “Лозенец”, обикновено
наречена червената пръст. Всяка събота
отиваме там и даваме на децата да
четат, да рисуват, да пишат, да броят,
да оцветяват. Забавляваме ги с игри,
които имат за цел да ги научат на ред и
дисциплина.

СРЕЩИ

Личностното израстване и развитие е
ежедневно и често се нуждаем
от
помощта
на
другите.
Ето
защо
организираме срещи на различни
теми,
защото
вярваме,
че
това
наистина помага за развитието на
децата и младежите. Седмичните
срещи са поотделно за момчета,
момичета и младежи, а за родителите
веднъж месечно.

Аязмото
Белия камък

РАЗХОДКИ

Разходките в планините, парковете или дори в града, обогатяват знанията на децата.
От началото на учебна година успяхме да организираме две разходки. Едната беше до
Белия камък, а другата беше до Аязмото.
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ДЯДО KОЛЕДА ИЗНЕНАДА 120 ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ И ПОСЕТИ КЪЩИТЕ ИМ!

С червената шапка и с пълна раница, дядо Коледа подари коледни
подаръци на 60 деца и младежи от квартал “Лозенец” (Махала) Стара
Загора и на 60 деца и младежи от село Калитиново. Той донесе безброй
поводи за усмивки и неочаквани изненади.
Традиционното коледно тържество на фондация “Дон Боско България”
беше отменено поради мерките, които ни наложи пандемията. Въпреки
това, дядо Коледа не пожела да подмине децата и младежи от двете места.
Всъщност той реши тържеството да бъде организирано по друг начин.
Имаше голямо желание да се срещне лично тях, искаше да ги попита дали
са били послушни и добри тази година. На 22.12.2020 г. посети Махалата, а
на 28.12.2020 г. посети село Калитиново.
За голяма изненада на децата, тази година 2020, дядо Коледа посети
къщите им. Всяка поотделно - влезе и излезе, раздаде коледните
подаръци. Изненадани бяха всички, но и много радостни от посещението
му и подаръците, които им даде.

КУРСОВЕ ЗА АНИМАТОРИ

„Поглеждайки назад, не мога да повярвам, че тези две години са
минали. Сякаш просто затворих очи и всичко приключи. Имаше си
и негативни страни, но те някак си изглеждат толкова дребнави,
сравнени с тези хубавите моменти, изживени с тези прекрасни
хора. Тази среща, поне за мен, беше някак по – емоционална. Най –
вероятно защото беше последна, а никой не иска нещо така хубаво
да свърши. Срещата като цяло беше наистина поредното прекрасно
изживяване, което ще остане като един от перманентните ми
спомени. Добре измислените игри, интересните беседи, вкусната
храна. Както всеки път екипът от аниматори беше измислил всичко,
за да може всичко да е перфектно, за което им благодаря адски
много. И не само за този път, бих искала да изкажа благодарности
от всички нас – вече завършили аниматори – за всяка една среща, за
всеки час, който са отделили, дори за караниците, които ни
направиха по – добри и до някаква степен по – дисциплинирани.
Всяка една среща, всяка една игра, всяка една беседа беше
изключителна, нова и различна по свой начин. Просто не се чудете и
поемете риска. Аз го направих и определено не съжалявам, че
отидох. Просто не мога да опиша чувството на удовлетворение, но и
по някакъв начин на тъга. На удовлетворение, тъй като настина
беше нещо ново, което не всеки има шанса да преживее, но и тъжна
понеже знам, че това няма да се върне. Но все пак както всяко нещо,
дори и това си има своя край.“

Петя Ахмакова
аниматорка 2018-2020 г.
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ФИНАЛ ЛИГА „ДОН БОСКО“
2019-2020 Г.

Дългоочакваният финал на лига “Дон Боско” 2019-2020 г. беше
организиран в гр. Казанлък на 26.09.2020 г. Не можехме да играем финала
преди да започне летният сезон, поради пандемията от Covid-19.
Големи емоции с последния спор за купата и с най-неочакваното –
Казанлък се оказа най-добрият отбор тази година, с 14 точки. Село
Калитиново, което през целия сезон беше постоянно на първо място, не
успя да вземе купата, поради две загуби срещу Казанлък и Стара Загора.
Калитиново остана с 9 точки, а Стара Загора събра 7 точки.
Лигата за 2020-2021 г. ще започне следващия месец.

ИМА ВОЛЯ, ИМА И НАЧИН:
РАЗХОДКА ЗА СЕМЕЙСТВА.

На чист въздух, далеч от града, в планината,

въпреки студа и силния вятър на Бузлуджа и
Шипка, децата, младежите и техните родители
се наслаждаваха на разходките организирани от
фондация „Дон Боско България“
Някои неща изглеждат трудни и дори
невъзможни, но когато човек има воля – се
намира и начин. Два дена разходки за две
различни семейства. На 29.12.20, разходката
беше организирана за семейството на баба
Красимира, а на 30.12.20 беше за семейството на
баба Ангелина.

НАКРАТКО

Други дейности които успяхме да
осъществим, докато мерките срещу
ковид-19 не ни бяха затегнали: започнахме
да имаме занимания, презентации и игри,
курс по английски, ателиета: готвене,
рисуване, шиене, театър.

Каритас Чешки
Будейовице

