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Приятели, 

позволявам си да се обърна така неофициално към Вас, защото чувствам много близки и 
каузата Ви, и отдадеността, c която я отстоявате вече 10 години. Честитя Ви празника от сърце 
и ви желая най-вече здраве и сили да продължавате все така. Не се съмнявам, че тогава ще 
дойде и другото: още повече успехи. 

Заслужихте тези, които вече имате зад себе си, c изключителната си посветеност и c това, че 
избрахте да гледате към света на децата c уважение и разбиране. Вашата работа ме връща 
към думите на Малкия принц: че възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е 
уморително все да им обясняват... 

Вие доказвате, че може и другояче. 

Успявате да направите така, че по-често да чуваме какво мислят и какво искат децата на 
България. Помагате ни да осъзнаем, че им дължим не само обич и грижа, но и уважение, и 
свобода, и право на избор. 

Ако днес повече деца имат дом и семейство, отколкото преди 10 години, заслугата за това е и 
Ваша. Ако сега майчиното и детско здравеопазване са по-добри оттогава, Вие сте дали своя 
принос и там. Отново Вие сте тези, които помогнаха да се промени подходът към деца c 
увреждания, или от социално-уязвими групи. Училищните Ви инициативи, които насърчават 
децата да изразяват мнения, да защитават позиции, и да участват във вземането на решения 
за всичко, което ги засяга, заслужават поздравления. 
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Поздравявам Ви и за инициативността да не чакате всички мерки и политики да дойдат от 
държавата и местните власти, а да работите рамо до рамо c тях, да предлагате решения и 
алтернативи, и да изисквате резултати. 

Поздравявам Ви също за това, че ставате все повече и по-влиятелни - това, че в Националната 
мрежа за децата днес участват 141 организации от цяла България, доказва, че заедно 
привличаме повече обществено внимание, въздействаме по-силно, и постигаме повече. 

Не се съмнявайте, че ще продължа да подкрепям усилията ви и занапред - защото не виждам 
по-важна мисия от тази да отглеждаме здрави, щастливи и мислещи деца. 

Преди две години ме удостоихте c годишната си награда "Златна ябълка", която остава сред 
най-ценните, които имам. И днес искам да ви пожелая още нещо: да намерите толкова много и 
толкова отдадени съмишленици, че през следващите години да раздавате по цели кошници 
златни ябълки! 

C уважение, 

Кристалина Георгиева 


