
ОТВОРЕНО ПИСМО 

От колектива на Детска градина № 61 „Шарено петле“ 

 

Уважаеми Родители, 

 

Във връзка с наближаващите Коледни и Новогодишни празници, Ние от 

Екипа на Детска градина № 61 „Шарено Петле“ бихме искали да  привлечем 

вниманието Ви към една особено важна за нас, работещите с Вашите деца, 

тема: „БЛАГОДАРНОСТ И ДОБРИНА“.  

 

Наближават може би най-светлите дни в годината - дни на сплотеност, 

хармония, грижа, взаимопомощ, разбирателство, благодарност и чудеса. 

Времето за равносметка на изминалата година.  

Както е написал поетът Дамян Дамянов: „Защо ни е вълшебен, чуден 

остров? И на Земята стават чудеса!“.  Вярвате го или не, но легендата, че на 

Коледа стават чудеса е на годините на Спасителя. За едни чудо е да имат на 

софрата си парче хляб, за други - шепа любов, за трети - поредния транш в 

сметката. За нас чудото е добрината и благодарността. За нас чудото е нашата 

работа. Работата с деца не е работа като всяка друга. Тя е призвание! И точно 

затова, ние продължаваме да вярваме в чудеса и да намираме мотивация да я 

вършим, дори и в най-трудните моменти. Дори и тогава когато биваме 

осъждани, излагани на директно неуважение, неградивна критика и разкъсани 

между неспособността да отговорим на всяко едно очакване. Провокирани 

именно от това, както и от зачестяващите случаи в социалните мрежи на 

оплаквания, конфликти и разделение между родители и учители в цялото ни 

общество, на уронване на престижа и името на българският учител /наричан 

често „лелка“/, наблюдавайки нарастващата болка в сърцето на учителя, ние 

/директор, учители, помощник възпитатели/ от екипа на Детска Градина № 61 

„Шарено Петле“ намираме за важно да Ви кажем следното:  

Благодарни сме на всички Вас, че сте доверили най-ценното си на нас, а 

именно своите деца. Благодарим за доверието! 

Благодарим специално  на тези от Вас, които активно се включват в 

живота на децата си в рамките на нашата детска градина с инициативи, 

подкрепа. Незаменимо е! 

Благодарим на тези, които намират време да ни кажат няколко добри 

думи и да ни благодарят. Така ни помагате да продължим! 



Благодарни сме когато виждаме напредъка и развитието на всяко едно 

дете. Благодарни сме, че успяваме със съвместни усилия да провокираме 

радост и усмивки на лицата на децата Ви, както и у самите Вас.  

Благодарни сме, че имаме възможността да участваме и да дадем своя 

принос в  живота на децата, подкрепяйки ги по всеки начин, по който сме 

способни.  

Благодарим Ви скъпи родители, че все още по-голямата част от Вас ни 

се доверяват, вярват в препоръките ни и се обръщат към нас, когато имат 

трудности. 

Благодарим Ви, че ни прощавате когато грешим! 

 

Занапред си пожелаваме все повече чудеса, за които да бъдем 

благодарни и все повече възможности за съвместна работа, насочена към 

позитивното развитие на децата и на обществото, в което живеем! Нека си 

пожелаем съвместната ни работа да не е война, а танц. Танца е доверие, 

синхрон и красота. Танца е ръка за ръка.   

 

По Коледа се случват чудеса, трябва само да повярваме!  

 

Желаем Ви от сърце светли празници и запомнящи се мигове с най-

близките! Весела Коледа и успешна Нова Година! 

 

В този дух и с това отворено писмо бихме желали да споделите с нас, за 

какво сте благодарни самите Вие.  
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