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Обучение на Каритас
Въвеждащото обучение за новите служители на Каритас
София се проведе на 31 март. Участниците се запознаха
с основните принципи в социалното учение на Католическата църква, научиха повече за структурата и дейностите
на Каритас, посетиха черквата, опознаха се помежду си и
си разказаха за дейностите, които провеждат в различните
центрове на организацията.
Лектори бяха Емануил Паташев - генерален секретар на
Каритас България и Богдан Паташев - секретар на Малтийския орден в България, участие взе и Цветомир Думанов изпълнителен директор на Каритас София.

Великденски базар

Открихме Великденски базар в хотел „Хилтън“ София.
Средствата събрани от базара ще бъдат използвани в подкрепа на жени и деца преживяващи трудности. Сувенирите са от естествени материали, правени са ръчно с много
любов и са дело на жените от „Рождество Христово“ - социален център за жени и деца в неравностойно положение.
Благодарим на колегите от хотел „Хилтън“, че за поредна
година предоставят щанд на територията си и ни дават възможност да получим подкрепа от гостите и посетителите им!

Сдружение „Гайтани”, благодарим ви!

От сдружение „Гайтани” зарадваха хората от Дневен център за възрастни с увреждания в
село Веселиново с прекрасен концерт. Те го правят за трета поредна година.
Радост Стефанова, ръководител на центъра благодари и сподели: „Те са нашите будители.
Това са хората, които живеят в настоящето,
пълноценно и истински, но осъзнават важността и силата на традициите и миналото.
Те отърсват от праха на отминалото време
цял нов-стар свят на бит и култура и доказват
на съвременника универсалността на посланието му без да го откъсват от корените му.
Послание за задружен дух, веселие, уважение и възхита от естетически и духовно красивото, което за съжаление в днешния свят
пропит с материализъм е забравено.”

Сензорна стая в Център „Благовещение”
В Център за деца и младежи с увреждания
„Благовещение” вече функционира сензорна
стая. Сензорната стимулaция ще съпътства и
подпомага другите видове терапии на децата и
младежите в центъра. Терапевтичната среда е
подготвена така, че да бъде забавна и полезна
едновременно.
Средствата за изграждането на стаята са
дарени на центъра от Национална Художествена Академия, и са част от по-голямо дарение, което Академията получава във връзка с
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120-та си годишнина от Societe Generale Експресбанк.
Студенти от магистърска програма „Арт терапия” на академията за четвърта година стажуват
и се обучават в център „Благовещение”. Новата сензорна стая ще подпомага терапията на потребителите на центъра и в същото време ще бъде база за обучение на студентите от програмата.
Гости на официалното откриване на стаята бяха Г-жа Мая Клевцова – директор отдел Комуникация Societe Generale Експресбанк, Доц. д-р Румяна Панкова – преподавател в НХА и Диди Спасова – връзки с обществеността на художествената академия. Те изразиха радост от постигнатото
и надежда ползотворното сътрудничество да продължи с ново вдъхновение.
Стаята стимулира всички сетива. Подобна стимулация е важна развитието на здравите деца
и изключително важна за децата и младежите със специфични потребности. Работата през и със
сетивата подпомага правилното възприемане на информация, общуването, обогатява сетивния
опит и адаптирането към нови преживявания, стимулира мисленето, паметта, вниманието и концентрацията и др.

На гости в Хлебната къща

Децата и служителите от Център за подкрепа на деца
и семейства „Готови за училище” посетиха Хлебна къща.
Децата научиха как се получава хляб, от къде идва и защо
е важен. Видяха истински житен клас, рисуваха с пръсти в
брашно и играха с тесто, изпробваха различни натурални
оцветители за тесто като куркума и червен пипер и всеки
направи свое хлебче. Открихме, че по-големите момичета
работят на почти професионално ниво с тестото.
Яне Николов, ръководител на екипа на Центъра за
подкрепа на деца и семейства, благодари на екипа на къщата, който направи преживянето за
децата незабравимо и изрази надежда посещенията да се превърнат в традиция.

Обучение за доброволци

Проведохме поредното обучение за доброволци. То беше насочено към желаещи да провеждат образователни занимания в бежанските центрове. От всички желаещи селектирахме
50 човека, те се запознаха със спецификите на работата с бежанци, страните на произход, процедурите през които бежанците преминават,
различието в работата с възрастни и деца,
начини да планират и организират заниманията си по интересен начин и др. Гостуваха
интересни лектори от ФНБДДХ, УНИЦЕФ,
Център „Надя” и други.
За пребиваващите в Центровете образователните занимания внасят разнообразие и
смисъл в иначе монотонното ежедневие,
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допълнително натоварено от неизвестността за живота им оттук нататък. Учебните сесии
с доброволците им дават възможност да научат език и нови умения, да срещнат дружелюбно
отношение и подкрепа и да имат нещо в деня си, което да очакват с радост.
Всички доброволци преминали обучението започнаха работа в центровете.

„Играем и учим” в Харманли
През декември 2016 г. Каритас София започна един вълнуващ нов проект - „Игреам
и Учим“ - подкрепен от УНИЦЕФ, чрез който
създадохме подходящи пространства за деца
и младежи във всички три приемни центрове.
Там, екипи от преводачи и преподаватели работят всекидневно, като организират развлекателни и учебни дейности.
През март този проект се разшири към
РПЦ Харманли, който, според последна статистика, е дом за над 700 деца. Поради липса
на интеграционна програма, те не са заети с каквито и да е занятия. След като приключим с
подготвката на учебните стаи, през април ще отворим врати за деца, младежи и майки с малки
деца, които ще имат възможност да играят, учат, рисуват, творят, пеят, спортуват и пътуват.

Децата за Пример
През март учениците от село Баня, участници в проекта на Каритас София за достъп до образователни ресурси, спортуваха
ежедневно, ходиха на походи в гората и с
удоволствие се включиха в състезанията
в училищния двор. Децата отбелязаха подобаващо всички мартенски празници и
зарадваха учителите и родителите си. Направиха изложба посветена на пролетта и
активно се готвят за концерт, които ще се
проведе след пролетната ваканция и за
празника на града.
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