
ДВЕ ДЕЦА – ЕДНА СЪДБА 

 

 

Да направим подарък! Даже без повод.                                                                                                           
Да зарадваме две деца.                                                                                                        
Те няма да ни кажат ”благодаря”,                                                                                 
защото могат само да пеят.                                                                                                        
Няма да ни протегнат ръка, защото ... така се е случило.                                                                                                  
Две деца – една съдба. А ние – наблизо с туптящо сърце... 

Росен и Севда Христови са прекрасно българско семейство. Живеят 
в Русе и обичат да се разхождат по брега на Дунав.  

Тяхната история е необичайна, но те я възприемат като възможност 
да дарят любов независимо от обстоятелствата. Имат две деца – 
Емануил и Радостина. И двете дечица са със сто процента 
инвалидност. Родителите отказват да ги оставят в дом и ги 
отглеждат сами. Получават 2 асистентски заплати, които обаче са 
спрени през есента на 2010г, защото програмата е прекратена. 
Отговарят им да си започнат нормална работа. Без отговор обаче 
кой ще се грижи за децата! 

Имат възможност да получат подпомагане от държавата като 
„приемни родители” – трябва да се откажат от тях чрез документ и 
после „да кандидатстват” за „приемни родители”. Този подход е 
категорично отхвърлен от Росен и Севда, защото е въпрос и на ... 
достойнство. 

 Не е нужно да се разказва как протича денят в семейство с две 
дечица в такова състояние. Росен е пианист и работи на различни 
места за прехраната на семейството. Севда е студентка по 
икономика. Но и двамата са 24часа в денонощието при 
неподвижните Ради и Емко. 

Гледайте нашия филм                                                                                   
ДВЕ ДЕЦА – ЕДНА СЪДБА    

През годините сме предприемали многократно кампанията 
ЗАЩОТО ИМА ВЪЗКРЕСЕНИЕ  чрез МИСИЯ СПАСЕНИЕ в 
подкрепа на тези жизнерадостни иначе хора. Познавам ги и зная, че 
тяхната вяра в Бог ги крепи. За нас те са пример, който ни 
провокира да направим още нещо за тях във времена, когато не е 
лесно за никой. 

 Последната кампания за подкрепа на семейството приключи в края 
на януари, 2011г. Семейството ще използва събраната сума според 
приоритета си – основно за храна, рехабилитации и медикаменти за 
децата. Семейството има голяма нужда от почивка, защото грижите 
за децата са изтощителни. Част от сумата ще се използва и за това. 

Кампанията бе обявена до края на януари, 2011г., но нека тя 
продължи през цялата година. Мисия Спасение кани хората да 

продължават да изразяват своята съпричастност чрез дарения, защото наистина това 
е една специфична ситуация, към която човек не може да остане равнодушен.  

http://missionbg.org/bg/events/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=41
http://devora1.multiply.com/photos/album/2/2


 

 Попълнете ТАЛОН ЗА ДАРЕНИЕ – лесно е!                                                                                                                   

Използвайте избран от вас Начин за Вашето дарение!                                                                                                 

Това са фактите житейски. По-силна е любовта, за която няма разстояния. 

Заедно е по-лесно! 

 

 

С признателност! 

Жани Ковачева 

Фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ 

www.missionbg.org 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.missiata.org/bg_BG/taloni/talon-za-dve-detsa-edna-sadba/
http://missionbg.org/bg/support.html
http://www.missionbg.org/


 
 

 


