ОСВЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКАТА
ПЛОЩАДКА
Днес, на 1-ви юли 2015 г., в храм „Св. прор. Илия“ в Дружба отново имахме повод за радост.
Беше осветена новопостроената площадка за детски игри в двора на храма. Тя беше изградена
по идея, инициатива и с доброволния труд на ученици и учители от Клуб по филантропия при
105 СОУ „Атанас Далчев“. Идеята на учениците е изграждане на площадка за забравени игри,
като дама, игра на топчета в двора на църквата „Св. пророк Илия”.Столичната общинадирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” в партньорство с : Британски съвет,
Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, Асоциация за развитие на София
реализира инициатива за подкрепа на младежкото доброволчество. Дирекция „ПИСТ”, по
чиято инициатива се провежда кампанията за младежкото доброволчество, ще финансира
дейностите по проекта. На освещаването присъстваха: Ирена Димитрова – Д-р на Диркеция
“ПИСТ” , Цветанка Костадинова – Д-р на 105 СОУ „Атанас Далчев“, както и учителките Нина
Серкова и Снежана Плачкова, които вложиха значителни усилия за реализирането на
проекта. Нашите приятели осъществиха своя проект чрез финансовата подкрепа на Столична
община по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта.
Водосветът беше извършен от протойерей Емилиян Костадинов, предстоятел на храма. Той
изрази радост от събитието и благодарност към учениците, техните учители, директорът на
105 СОУ и Столична община, за ценното дарение за нашия храм. Той изтъкна, че дворът на
храма е бил място за игра на децата от квартала още преди построяването на храма преди
почти 20 години. Там родителите продълажават да водят децата си на детската площадка след
построяването му, а порасналите вече деца водят своите деца. С подновяването на площадката
и изграждането на забавен детски кът тази традиция ще се продължи. Отец Емилиян завърши
с благословение за всички и с думите: „Искам да ви уверя, че тази инвестиция, която
направихте, наистина си заслужава. Ние, представителите на храма и църковното
настоятелство, хората, които посещават храма и православното братство ще се борим да я
поддържаме и да я правим все по-хубава и по-хубава, още повече с подкрепата на нашите нови
приятели от 105-то училище, с които се надявам да продължим да си сътрудничим и да
увеличаваме нашите допирни точки. Нека всичко това, освен за наше благо, най-вече да бъде
за слава Божия!“
Новата детска площадка в двора на храма е ценна за хората от квартала, както и за децата,
които участват в заниманията по вероучение, предимно деца на нуждаещите се, които всяка
неделя посещават социалната кухня при храма.

