ДО
Г-Н СТОЯН ПАСЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСЕВ,
Пиша Ви във връзка с третото издание на Националната кампания „Великден
за всеки“, която се организира под патронажа на омбудсмана на Република
България.
Обръщам се към Вас, защото съм убедена, че като отговорни хора с
ангажимент към своите съграждани ще проявите съпричастност към тези, които
имат най-голяма нужда да посрещнат достойно големия християнски празник –
Великден.
В голяма част от страната събираме дарения за трапезата на най-бедните, които
обикновено са поколението на нашите родители. Разчитам на Вас да се включите и
подкрепите инициативата със средства, като по този начин дадете и личен пример
за успешното реализиране на кампанията.
И тази година ще набираме както парични средства, така и хранителни
продукти, които заедно с доброволци ще раздадем в седмицата преди Великден на
възрастните хора. При предишните две издания събрахме тонове храна и близо 1
млн. лева, с които подпомогнахме над 60 хиляди пенсионери.
Парите ще обърнем във ваучери за храна, всеки от който на стойност по 20
лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в магазините, които са част от
веригите „BILLA“, „LIDL“, „КAUFLAND“, както и други, които допълнително ще
бъдат обявени на сайта на омбудсмана. Ваучерите ще бъдат раздадени по
предварително уточнени поименни списъци, предоставени ни от НОИ. С тях ще
подкрепим онези пенсионери, които няма да получат надбавка от правителството. А
храната, заедно със социалния патронаж по места, ще бъде раздадена на нуждаещи
се хора и семейства.

Тази година кампанията „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и
дядо“ набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита
конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български
Червен кръст (БЧК).
IBAN: BG53UNCR70001522802795
Банков код: UNCRBGSF
Или със SMS 1255 - на стойност 1 лев, освободен от ДДС
Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК –
www.redcross.bg

Изрично Ви моля, ако решите да дарите средства, за което предварително
искрено Ви благодаря, при попълване на платежното нареждане да посочите
конкретно общината, в която да отидат. Също така Ви моля, при възможност, да
привлечете с Вашия авторитет и контакти представители на местния бизнес, които
също да подпомогнат благородната каузата.
Стартът на кампанията ще бъде на 7 март т.г.
Наше лице за контакт при въпроси от Ваша страна е главен експерт Христина
Рангелова, тел.: 0896 76 0007, имейл - press@ombudsman.bg

С уважение,

МАЯ МАНОЛОВА,
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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