ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНО ПРИЯТЕЛСТВО
СВЪРЗВА АСОЦИАЦИЯ “СИЛВИ ВАРТАН ЗА
БЪЛГАРИЯ” И БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Асоциацията “Силви Вартан за България” е създадена през
1991 година, когато световно известната актриса и певица се
завръща за първи път след 1952 г. в България, страната, в която се е
родила и винаги е носила в сърцето си.
Асоциацията е с идеална цел и работи за хуманитарното и
културното подпомагане на децата в България. Средствата се
набират чрез дарения, като най-големите дарители са самата Силви,
съпругът й Тони Скоти и техни близки, приятели и почитатели...
Във Франция, където е седалището на Асоциацията, сред
различни обществени среди се разпространява информация за
България и за нейното развитие и потребности. Основната дейност
се извършва от Жан Марк Сан – главен секретар, като средствата се
събират и даренията се изпращат по предназначение у нас.
Представител на асоциацията в България е г-жа Теофана
Теохарова – зам.-председател. Тя проучва най-наболелите нужди и
предлага приоритетите, които се одобряват от Адмистративния
съвет в Париж. Г-жа Теохарова следи даренията да достигнат до
определените получатели.
От 1993 г. асоциацията работи ефективно в сътрудничество с
Българския Червен кръст, който осигурява митническото
освобождаване на даренията, съхраняването им в складовете и
тяхното раздаване.
Всяка година асоциация “Силви Вартан за България”
провежда отчетно събрание в Париж в присъствието на своята
председателка Силви Вартан, цялото ръководство и членовете, които
са около 180 души.
В първите години от дейността помощите се изразяват
предимно в дрехи и храни за сиропиталищата, старческите домове и
социално слабите семейства в България. По-късно вниманието е
насочено предимно към осигуряването на медицинска апаратура и
консумативи за детски болници. Изработва се и се изпълнява
успешно програма за снабдяването на болниците в цялата страна със
специални уред – кувьози за интензивна фототерапия, които
намаляват необходимостта от кръвопреливане при жълтеница на
новородените, снижават смъртността и съкращават болничния
престой.
Асоциацията е осигурила и голям брой пулсоксиметри (с тях
се измерва кислородната сатурация и сърдечната честота на децата
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при операции и процедури), операционни маси, кувьози, електронни
апарати за инжекционно вливане при деца, ламинарни боксове, с
чиято помощ се предотвратяват вътрешно болничните инфекции и
се прави стерилна подготовка на разтвори, дихателни апарати,
медикаменти и др.
Значителни са паричните дарения на асоциацията за
осигуряване на храна за нуждаещи се ученици в София, Лом, Сливен
и пр., както и помощите за домовете “Майка и дете”, различни
болници и социални заведения. “Силви Вартан за България”
осигурява средства и за ремонтни и възстановителни дейности на
Драгалевския манастир край София..
През декември 2003 г. френската фирма “Мател-Европа”
предостави на асоциацията 2900 нови луксозни играчки на стойност
43 500 лева, които съвместно с Българския Червен кръст бяха дарени
в 27 дома за сираци и в 5 болници за деца.
По време на посещенията си в България през 2004 и 2008 г.
Силви Вартан посети с представители на БЧК редица социални
заведения и лично се срещна с децата, сбъдвайки най-съкровените
им желания.
Само през последните години (2006 – 2011 г.) асоциация
„Силви Вартан за България” предостави медицинска апаратура за
болничните заведения в България и играчка за детските социални
заведения на стойност 248 790 лв.
За своята мащабна дарителска и благотворителна дейност
Силви Вартан и нейният съпруг Тони Скоти са носители на найвисокото отличие на БЧК – златен медал за заслуги „Български
Червен кръст”.
Преди 14 години голямата обич на Силви Вартан към децата
намери израз в осиновяването на българското момиченце Дарина,
което се радва на огромна топлота и любов.
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