Над 700 ръчно изработени мартенички ще бъдат
раздавани на бургаски медици на 1 март /ВИДЕО/
Петък, 26 Февруари 2021

Над 700 ръчно изработени мартенички ще бъдат раздадени на 1-ви март на бургаските медици от
Белодробната болница, Комплексен онкологичен център-Бургас и Центъра за психично здраве.
Мартеничките са изработени от малчугани от 33 детски градини и потребителите на социални услуги в
Бургас, като знак на благодарност и с пожелание за здраве и късмет.
Част от мартеничките ще бъдат раздавани на 1 март от 12.00 часа в района на автогара „Юг“ и
централната спирка до нея, при спазване на противоепидемиологични мерки. Децата от театрална
школа „Детско царство“ към ЦПЛР-Бургас, облечени в български народни носии, ще зарадват бургазлии
с подарък мартеница и пожелание за здраве.
Благотворителната инициатива „Подари мартеница“ се организира от общинския Център за подкрепа
на личностното развитие.

Детски градини, участвали в инициативата:
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1. ДГ „Калинка” - кв. Рудник
2. ДГ „Надежда”
3. ДГ „Славейче”
4. ДГ „Звездица Зорница”
5. ДГ „Вълшебство”
6. ДГ „Златното ключе”
7. ДГ „Теменуга” - с. Равнец
8. ДГ „Ханс Кр. Андерсен”
9. ДГ „Синчец” - кв. Банево
10. ДГ „Веселушко”
11. ДГ „Светулка“- гр. Българово
12. ДГ „Раковина”
13. ДГ „Брезичка”
14. ДГ „Звънче”
15. ДГ „Морска звезда”
16. ДГ „Синчец”
17. ДГ „Иглика”
18. ДГ „Детелина”
19. ДГ „Пролетна дъга” - с. Маринка
20. ДГ „Звездица”
21. ДГ „Чайка”
22. ДГ „Коледарче” - кв. Долно Езерово
23. ДГ „Моряче”
24. ДГ „Пламъче”
25. ДГ „Калина Малина”
26. ДГ „Слънце”
27. ДГ „Златна рибка”
28. ДГ „Делфин”
29. ДГ „Радост”- филиал Крайморие
30. ДГ „Пинокио”
31. ДГ „Щурче“
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32. ДГ „Здравец“
33. ДГ „Изгрев“

Социалните услуги, участвали в инициативата:
1. Дневен център за възрастни с увреждания
2. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Николай Чудотворец“
3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
4. Защитено жилище за хора с психични разстройства
5. Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Социален център Бургас“
6. Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства
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