Проект на фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ

"ШАРЕНАТА КЪЩА - ДОМ ЗА МАМА И
ДЕЦА" - Осигуряване на подслон, храна,
подкрепа на майки, които отглеждат сами
своите деца.
"Шарената къща – дом за мама и деца" вече е
факт от август, 2010 благодарение на хора,
които повярваха в тази кауза. От декември,
2011 година вече има две "Шарени къщи". В
тях са настанени 4 майки с общо 10 деца eдно,
от които е бебенце на 4 месеца. Проектът
подкрепя и майки в специфично социално положение. Прочетете описание.
Актуалния списък на дарителите на „Шарената къща” от 13.02.2012г.
Стратегията по набирането на средства е достъпна за всички/виж по-долу/. Проектът се
подкрепя от доброволни дарения. Предварително заявеното участие за период от време
улеснява планирането на дейността в подкрепа на майките и децата.
Чрез " ДАРИТЕЛСКИ ТАЛОН - Искам да се включа в "Шарената къща - дом за мама и деца"
ще можем лесно да планираме събраните средства и да даваме по-подробна информация
на дарителите ни. НАЧИН НА ДАРЕНИЕ

ИНТЕРЕСНО: Предaването "Най-добрата майка" по НОВА
ТЕЛЕВИЗИЯ представи проекта "ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за
мама и деца"

Специален благотворителен концерт РОДЕНИ ЗА ЖИВОТ
/16.12 - Модерен театър/ в подкрепа на проекта "ШАРЕНАТА
КЪЩА" с участието на Поли Генова, Ангел и Мойсей, Voice of
boys, Миро, Александър Младенов, Училище по изкуства
ЩАСТЛИВИ ДЕЦА, Бояна Желязкова и др...

Проектът подкрепя:











Майка Г. на 26г. с две деца - момиченце на 3г. и момиченце на 7г. Живее в Шарената
къща. В момента завършва 12кл. вечерно училище.
Майка М. на 19г. с едно дете - момиченце на 4г. Живее в Шарената къща и учи
вечерно.
Майка Г. на 30г. - 4 деца: на 3месеца, 7г., 10г., 12г.. Интелигента млада жена, която се
оказва в окаяно положение преди "Шарената къща" - без прозорци, ток, без храна.
Съпруг в затвора за още 2 години
Майка Х на 36г - 3 деца. Живее в " Шарената къща" - специфична житейска ситуация,
невъзможност от наемане на жилище.
Майка Г. на 19г. с две деца - момченце на 10м. и момченце на 3г. Майката е била
осиновена, но впоследствие отново изоставена от родителите си. Живее сама на
квартира. В очакване е бебенцето й да проходи и заедно с батко си да ходи на детска
градина, а тя за започне работа.
Майка И. с едно дете - момченце на 6г. Сама отглежда своя син. Не получава
издръжка от бащата, който е бивш наркозависим.
Майка Й. - Млада вдовица, живее на квартира с двете си деца - момиченце на 1г. и
момченце на 6г.
Майка С. /майка на две деца със 100% инвалидност / Прочетете повече тук ВИДЕО

Жани Ковачева - споделени мисли за "Шарената къща".
МИСИЯ СПАСЕНИЕ изказва благодарност на своите дарители за доверието и
съпричастността. Събраната месечна сума обаче все още не покрива месечните разходи
за храна и други разноски на семействата. Имаме нужда от подкрепа. Затова
продължаваме да търсим "строители" на "Шарената къща" - хора, които са дарители според
възможностите си и допринасят майките и децата да бъдат настанени и обгрижени в
продължение на една година. Стратегията по набирането на средства е достъпна за всички.
Подробности за партньорство в проекта. Една възможност да бъдем "отговор" за някой.
Заедно е по-лесно!
Ангелите съществуват! Но когато нямат крила, се наричат приятели!

