Из преживяванията на един стажант
Когато са намесени и чувства, думите не винаги ни стигат, за да опишем преживяното.
Няма да забравя десетките топли погледи, които ме посрещнаха през първия ден във
фондацията. Всички се бориха неуморно за постигането на една обща цел – детската
усмивка. Удовлетворението от постигането на тази цел бих сравнила само с красива
магия като тези, за които се разказва в приказките. Изпълва цялото ти тяло. И си
щастлив.
Причината за тази магия са героите от
приказката, наречена фондация „За Нашите
Деца”. Тези герои са смели, отдадени и
целеустремени. Те действат заедно и без страх
се
изправят
пред
всяко
едно
предизвикателство по пътя на приключението
си. Защо ли? Защото искат да видят очи,
преливащи от щастие. Това е тяхната награда.
Бях изключително горда да бъда част от тази
приказка,
и
по-специално
от
екип
„Комуникации”, с които рамо до рамо
работихме, за да спечелим точно тази награда.
Те работят не само с умовете, но и със сърцата
си – приемат всяка една детска съдба като своя
мисия, а аз съм ставала свидетел на искрените
им сълзи, породени от истинските истории на
„Нашите Деца”.
Имах възможността да се докосна до работата им – видях отблизо как се организират
събития, как се изготвят стратегии, как се пишат истории, които стоплят сърца и как
сътворяват чудеса с помощта на думите. За мен това е истинско изкуство – да рисуваш
не с помощта на четка, а с помощта на словото.
Освен всичко това, те успяха да ми предадат и едно ценно послание - няма по-голямо и
по-истинско щастие от това, което изпитваме, когато някой, някъде там, изживява своята
приказка, благодарение на магията на нашите усилия.
Продължавам да си повтарям това и до днес, едва ли някога ще го забравя…
И се усмихвам.
Но така правят героите от фондация „За Нашите Деца” – оставят отпечатък в сърцето
ти, дават ти хиляди поводи да се замислиш, да оцениш и да благодариш!
Щастлива съм, че ми предоставиха възможността да се потопя в това море от красиви
емоции.
И макар понякога морето да е бурно, след бурята насреща са те – героите.
Които раздават надежда.
Както казах – усещането е магия.
Благодаря ВИ!
Мария Димитрова,
Стажант „Комуникации“

