
Н а 12 декември, в галерията на 
Българския културен инсти-

тут, сдружение „Заедно“, съвмест-
но с  фирма „Диама“, организираха 
благотворителен Коледен базар, 
средствата от който бяха предназ-
начени за информационен цен-
тър „Микулаш“, който се занимава 
с проблематиката на децата–сираци 
и приемната грижа.

Идеята за базара е  на Севда Ко-
варжова, една от основателките 
на сдружение „Заедно“, която го 
реализира съвместно с  Ваня Зая-
кова от фирма „Диама“. С  ръчно 
изработени коледни картички сред 
участниците бяха Българското учи-
лище в  Прага и  Красимира Ганева, 
която живее в Прага от две години. 
„Обожавам града – казва Краси. – 
Идването ни със съпруга ми беше 
дело на случайността и всичко ста-
на много набързо. Получавахме 
снимки от наш познат, който жи-
вее тук и се влюбихме в снимките. 
И си казахме: Защо не? Два месеца 
по-късно бяхме в  Прага. Не знаех 
нито английски, нито чешки език 
и  първоначално бяхме изолирани, 
но с много учене и с течение на вре-
мето всичко се уреди.“

Сигурна съм, че всички жени се 
загледаха в перлената бижутерия на 
фирма „Yuno pearls“, която е  може 
би най-голямата българска бижу-
терийна фирма, специализирана за 
естествени перли. Техният дистри-
бутор за Чехия – Елена Павлова – 
се надява да ги наложи и  в  Чехия. 
„Пазарът е богат – признава тя – но 
такова богатство от модели не сме 
виждали.“

Ваня Заякова осигури любима-
та за чехите троянска керамика, 
българска роза, козметика и  вина. 

Севда Коваржова оси-
гури картини от меж-
дународното биенале 
„Изкуството на миниа-
тюрата“, организирано 
в  Русе, чиято цел е  да 
популяризира и  на-
сърчава създаването 
на миниатюрни произ-
ведения на изящните 
изкуства и фотографи-
ята. Приятна изненада 
бяха и  картините на 
самата Севда Коваржо-
ва – графика, живопис, 
акварел, маслени бои, 
темпера и гваш.

„Инф ормационен 
център „Микулаш“ съ-
ществува от 2005 годи-
на – разказа на базара 
неговият директор То-
маш Ржеминек, юрист по профе-
сия. – Занимаваме се с  проблема-
тиката на приемните и  адоптивни 
семейства. Вярваме, че всяко дете 
има право да расте в  семейство – 
най-добре в  биологичното, но ако 
това не е  възможно, тогава в  при-
емно или адоптивно.“ Разликата е, 
че в приемното семейство детето не 
се осиновява. Семейството го взема 
за определен период и получава от 
държавата средства за отглеждане-
то му. „Чешката държава плаща за 
всяко дете в  социален дом между 
250 000 – 280 000 крони годишно 
– казва Томаш Ржеминек. – Децата 
в приемни семейства „струват“ око-
ло 80 000 крони. Въпросът не е в па-
рите, а  в  мисленето – нашето и  на 
политиците.“ Според Томаш Рже-
минек, световният тренд е  именно 
за осигуряване на семейства и пре-
кратяване практиката на сиропита-

лищата. Пример е  Нова Зеландия, 
където няма сиропиталища. „В мо-
мента, в  който възникне проблем 
в биологичното семейство – разказ-
ва той, – детето веднага се изпраща 
в  приемно семейство, обучено за 
кризисни ситуации. След това за-
почва търсенето на семейство – от-
ново приемно или адоптивно – кое-
то да поеме грижата за детето.“

Връзката с  „Микулаш“ идва със 
Севда Коваржова. „Аз съм много 
запален привърженик на тази идея 
и  ще направя, каквото мога, за да 
помогна – казва тя. – Започваме 
в Чехия, но правим всичко възмож-
но, за да пренесем след това опита 
си в  България. Идеята е  изключи-
телна и  има възможност да бъде 
развивана. Освен това тя е и много 
стара наша идея – още с Бойчето ис-
кахме да реализираме нещо подоб-
но. Може би един ден ще успеем.“ �

Благотворителен базар 
за деца-сираци

КОЙ ОТ НАС СЕ Е ЗАМИСЛЯЛ ЗА ТОВА, КАКВО ОЗНАЧАВАТ СИРОПИТАЛИЩАТА ЗА ОСТАНАЛИТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ 
ДЕЦА? ВСЪЩНОСТ, МИСЛЯ, ЧЕ МНОГО ОТ НАС СА СЕ ЗАМИСЛЯЛИ. УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ ПОНЯКОГА И ПОМАГАМЕ 
– С ДАРЕНИЕ В УРНАТА НА УЛИЦАТА ИЛИ С ПРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ. НАЯСНО СМЕ, ЧЕ ТОВА НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕ-
МА И ЗАТОВА ПОДМИНАВАМЕ. НО ИМА ЕДНО ПО-ДОБРО РЕШЕНИЕ, КОЕТО СЕ НАРИЧА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО. 
РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е  ТРЕНД В  ПОВЕЧЕТО РАЗВИТИ СТРАНИ НА ЕВРОПА. И  КОЕТО МАЛКО ЗАКЪСНЯВА В  ЧЕХИЯ 
И МНОГО – В БЪЛГАРИЯ.

Томаш Ржеминек в разговор с репортер от радио „Регина“
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