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  Галерия  

Като идея, инициативата беше но-
ва, нетрадиционна, интересна... 
и похвална, разбира се. Съвсем 

подходяща за сдружение с християнска 
насоченост и ценности, залегнали в ос-
новата. Координатор, отговарящ за без-
проблемното осъществяване на проекта, 
беше Силвия Кръстева, а отговорник за 
подготовката на предметите от българска 
страна – дякон Николай.

От българска страна, участие в иници-
ативата на сдружението взеха БСОУ „Д-р 
Петър Берон”, членове на БПО – които 
предоставиха предмети и няколко бъл-
гарски фирми с предмети на консигнация. 
От чешка страна участие взеха „Prosaz”, 
общество за социална рехабилитация 
на граждани с физически увреждания, 
„Zvoneček Bylany”, предлагащ социални 
услуги, „Chráněné bydlení“, “Přílepy” и 
сдружение „Chiara Lubichová”.

Според предварителната договорка, 
продавачите трябваше да бъдат добро-
волци, осигурени както от БПО, така и 
от чешка страна.

До тук – както казал онзи, който падал 
от деветия етаж – добре! Проблемите и 
споровете подават глава в момента, в кой-
то се оказва, че интересът към изложените 

Неволите на благотворителността
По инициатива на някои от членовете си, през първата половина на 
декември, сдружение „Българска православна община” (БПО) взе участие в 
Благотворителния базар, който е част от Коледния базар на Staroměstské náměstí. 
В основата на решението беше желанието да бъде финансово подпомогнат 
православният храм „Св. Екатерина Александрийска” в Прага, предоставен 
на българската общност от Чешката и Словашка православна църква.

Текст и снимки:  
Силвия Кръстева

стоки, предоставени от българска страна, 
е словом и цифром нулев! Всеобщото мне-
ние е, че на подобни базари печалбите са 
солидни и перспективата за отрицателно 
салдо поражда спекулации, недоверие... 
и недоволство. Очакването на печалба 
започва неприятно да напомня очаква-
нето на Годо.

Възниква проблем и с продавачите. От 
чешка страна с чест се справят студентите 
от ČVUT – Praha. От българска страна 
доброволци липсват. Дякон Николай си 
взема отпуска и стои на щанда седем дни. 
Въпреки опита, който има от предишни 
години и вярата, че ще има продажби – не 
успя да дочака клиенти, които да купят 
нещо за над 400 крони. Поради липса на 
варианти, един ден е предоставен и на 
Силвия Кръстева, която по 20 годишна 
пауза си припомни как е продавала зелен-
чуци произведени од дядой   бай Стоян в 
градинаму в Líbeň.

На помощ на неопитните „харитари” 
притичват всички българи в радиус един 
километър: Силвия Кръстева всеки ден 
прави чай в двулитров термос, не само за 
всички нашенци але и за доброволниците 
от чешката страна; Станчо, който продава 
наблизо, помага със съвети за аранжиране 

на стоката с цел покачване на печалбите; 
фирмите “Carina art” s.r.o, “King Road” s.r.o. 
и “Nikolova” s.r.o. предоставят стока, която 
се продава, с цел закърпване на разходите 
и плащане на режийните.

Както е явно – основният проблем 
(в навечерието на Коледа) е бил разби-
рателството. Много хора не разбират 
смисъла на благотворителните изяви. В 
това отношение може да ги ориентира 
надписът, който през цялото време ви-
си на щанда: „Vaším nákupem podpoříte 
dobročinný projekt a činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění osob se zdravotním 
postižením do společnosti. Každý má 
právo žít normální život – chodit do práce, 
vzdělávat se, bavit se…”

Има обаче и такива, които са наясно – 
и заслужават специално „благодаря”. Да ги 
изредим:българските продавачи  и биз-
несменът Георги Киров, които закупиха 
предметите, подготвени от учениците на 
Българското училище; фирма „Nikolova” 
s.r.o., която се съгласи да вземе непрода-
дената стока и да продължи да я продава; 
фирмите „Carina art”, с управител Ива Ди-
митрова, член на БПО, „King Road” s.r.o. 
(да живее Русе! Русе!) и фирма „Nikolova”, 
Велизар  и Петър – които помагаха със 
съвети, вдъхваха кураж и предоставиха 
споменатата своя стока за покриване на 
разходите.

По предварителни сметки, след като 
печалбите и разходите бъдат отчетени 
пред Управителния съвет на БПО, ще ос-
танат на разположение 3500 крони, които 
ще бъдат предадени на църквата и 1000 
крони за БСОУ.

Печалбата за продаващите, бяха ми-
нусов студ и настинки.

Ако съм забравила да благодаря ня-
кому – моля да ме извини. Благодаря и 
на нашия председател за подкрепата. Въ-
преки, че е прехвърлил 80-те, неговият 
идеализъм и вяра в хората е достоен за 
подражание. А лично моето верую е, че 
добри дела трябва да се правят не само 
по Коледа. 




