КАМПАНИЯ „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ” В
ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ” ЗА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА

Здравейте, приятели!
Храм „Св. прор. Илия” (гр. София, ж.к. „Дружба 2”) отново организира кампания, чиято цел е
да подпомогне с учебни пособия децата на семействата в нужда, които редовно посещават
кухнята за нуждаещи се и детските занятия в нашия храм.
Обръщаме се с молба към вас:
Когато подготвяте децата си за училище, при възможност, отделете малка част
и за такива деца, за които е невъзможно да бъдат оброрудвани с пособия и да
започнат с радост и спокойствие учебната година, като всички други.
Всеки желаещ може да помогне със средства или учебни материали.
Благодарим на всички, които са били съпричастни през годините! Убедени сме, че и
сега ще отделите време, за да ни посетите или да влезете в контакт с нас.
Можем да ви уверим, че децата и семействата им изключително ценят тази помощ.
Материалите и средствата могат да бъдат оставяни в храма през седмицата – от 9:00 до 19:00
ч., за кампанията „Отново на училище” до 23-ти септември 2017 г.
Те ще бъдат раздадени на децата на 24-ти септември.
С екипа ни можете да се срещнете лично всяка неделя до 24-ти септември, от 10.30 до 13.30, в
двора на храма.
За личен контакт: 08999 18 339 – Детелина Тодорова.
Необходими материали (за 25 деца, от предучилищна до 7-ми клас):
– тетрадки с тесни и широки редове и големи квадратчета /за първокласници и предучилищна/
– тетрадки с широки редове и малки квадратчета
– гланцови блокчета
– сухи лепила

– ножици
– блок №4 за рисуване
– темперни и водни бои
– скицници
– четки за рисуване
– флумастери / маркери за рисуване
– бои за рисуване
– пластелин / моделин
– цветни моливи; обикновени моливи
– линии, пергели, триъгълници
– гуми, острилки, коректори
– детски книжки (за оцветяване)
– раници (може употребявани, здрави и чисти), химикалки и др.
Очакваме ви и ви благодарим!
Екип: „Духовно-просветен център”, Православно братство при храм „Св. прор. Илия”

