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Dzieci zostały zaproszone na pokaz Cyrku Bałtyckiego. Występy klaunów, akrobatów, ekwilibrystów i
tresowane zwierzęta przykuwały uwagę widowni.

„W trakcie przedstawienia nie przestawałam obserwować reakcji dzieci, a była ona zaiste wzruszająca.
Twarzyczki były pełne podziwu, zachwytu, w przypadku akrobatów pod dachem – obawy, ale jako że
każdą przerwę wypełniały żarty i sztuczki śmiesznych klaunów – twarzyczki naszych dzieci rozjaśniał
uśmiech, raz po raz zmieniający się w spontaniczny głośny śmiech zachwytu i radości. Wrażenie po
przedstawieniu wszyscy bez wyjątku mieli jak najbardziej pozytywne” – opowiada Beata Czapińska z
Filantropii Plus.

Po przedstawieniu wycieczka udała sie do McDonaldu, gdzie wszystkie dzieci dostały wraz z posiłkiem
książeczki edukacyjne i balony, potem zaś spalały kalorie na placu zabaw.

„Dzieci nie chciały, aby ten dzień się skończył, były rozbawione, roześmiane, pełne pozytywnych
emocji i wrażeń. A nam o to przecież tylko chodziło. Chcieliśmy, aby przynajmniej jeden dzień w te ich
wakacje był naprawdę szczególny i niezapomniany” – mówi Beata Czaplińska.

Na pożegnanie każde dziecko dostało pięknego, białego aniołka z porcelany ufundowanego przez
księdza proboszcza Eduardasa Kirstukasa, z życzeniami aby został ich talizmanem, takim małym
„aniołkiem stróżem”, który wysłuchuje ich próśb i spełnia życzenia. Przecież właśnie z małych życzeń
rodzą się ambitne cele i piękne marzenia, które tworzą nasze życie.

„Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom, księżom, dzięki którym mogliśmy zorganizować święto
dla dzieci naprawdę potrzebujących pozytywnych wrażeń. Dziękujemy administracji Samorządu
Rejonu Wileńskiego za użyczenie autokaru, pracownikom socjalnym zdolnym poświęcić swój dzień
wolny dla dobra swoich podopiecznych. Dziękujemy maluchom, za wspólnie spędzony, wspaniały
dzień” – podsumowuje B. Czaplińska.

Fundacja Filantropia Plus nawołuje wszystkich do rozejrzenia się wokół – może w bliskim otoczeniu
znajduje się samotne, nieszczęśliwe, potrzebujące czy nawet głodne dziecko. „Prosimy o zgłoszenie
takich przypadków, a my weźmiemy je w swoją opiekę i w miarę możliwości postaramy się pomóc” –
zapewnia Beata Czaplińska.

Kontakty oraz więcej informacji o działalności fundacji na stronie internetowej www.filantropia.lt
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