
БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ "КОЛЕДА В КУТИЯ" 2019

Лични коледни подаръци за деца и възрастни в неравностойно положение в
България

За десета поредна година с 
Българска православна църковна 
община „Св. Климент Охридски“ в 
гр. Мюнхен организираме “Коледа в
кутия” за България – лични коледни
подаръци за деца и възрастни в 
неравностойно положение, 
семейства, чиито бюджет не 
позволява коледни дни.

Съдействаме и на доброволчески 
организации в България, за да могат 
те да предадат топлината нататък – 
топла храна в кухня за нуждаещи се, 
дреха и завивка за малки и големи.
Ценният товар ще бъде превозен от
транспортна фирма DSV Road с 
управител за България г-н Янислав 
Тотев. Благодарим!

Какво подготвяме тази година:

Поименни лични коледни подаръци за деца и възрастни в с. Кичево, гр. Бургас, 
гр. Самоков, гр. Полски Тръмбеш, с. Крумово, с. Скутаре, с. Русаля, гр. София.
Да зарадваме всяко едно дете и възрастен така, както го правим за собственото 
си семейство – с много сърце.

Ако искате да се включите, моля, свържете се със Светлана Кампс – 
info@dobrasreshta.de., тел. 01797426902, Светлана. С удоволствие ще ви изпратя
информация за дете/ възрастен, които бихте могли да зарадвате.

mailto:info@dobrasreshta.de


Списъци с имена и малко коледно желание ще има и в
Българската православна църква и българските училища.

Предаване на подаръците.

  

• В петък, 8 ноември - можете да поемете ангажимент за подарък в у-ще 

"Паисий Хилендарски", Нойбиберг – г-жа Искра Соколова.

Предаване на подаръците на 22 ноември и 29 ноември 2019

• В събота, 9. ноември - записване в у-ще "Дора Габе", Мюнхен –  г-жа 

Денка Цанева.

Предаване на подаръците на 23 ноември и 30 ноември 2019

• В събота, 9 ноември - записване в Xaрас (клон на у-ще "П. 

Хилендарски") при г-жа Цветелина Кирилова

Предаване на подаръците на 23 ноември и 30 ноември 2019

• Г-жа Цветелина Кирилова ще поеме списък за у-ще "Христо Ботев", 

Аугсбург

Предаване на подаръците до 23. ноември 2019

• В неделя, 10. ноември - записване в Българската православна църква 

при г-жа Роси Калайджиева 

Предаване на подаръците до 1 декември 2019

• Подаръци може да предавате всеки ден до 30 ноември и на домашен 

адрес в кв. Трудеринг, Светлана Кампс - тел. за среща 0179-7426902

Благотворителната акция приключва на 1 декември 2019 г.

Нека заедно умножим радостта по повече. 

ДОБРА СРЕЩА, благотворители!



Описание на проекта „Коледа в кутия“:

Кутия за обувки и капакът й се облепят поотделно с красива коледна хартия.

На капака на кутията се записва името и възрастта на дете/ възрастен, населено 
място. 

Капакът се привързва към кутията с връзка/ластик, не се залепя.
Моля, не залепяйте кутията! Длъжни сме да проверим съдържание преди 
палетиране и транспорт.

В кутията има място за споделеното желание, а също и за допълнителни 
подаръчета – нови неща, необходими за ежедневието и пъстър набор 
разнообразни изненади: дреха, играчкa, материали за творчество, пособия за 
училище, шоколадчета, шал, шапка, ръкавички, хигиенни артикули и др.

Голяма е радостта, ако добавите писъмце, рисунка, снимка!
Това остойностява подаръка в пъти, придава личната нотка и топлинка към

получателя.
И е смисъл на идеята личен подарък – от МЕН, за ТЕБ!
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