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Австрийски журналисти       
посетиха наши проекти

От 26 до 28 януари 2016 колеги от Каритас Австрия и журна-
листи от водещи австрийски медии бяха на тридневна визита 
в България. Всяка година Каритас Австрия организира подоб-
но посещение в различна страна от Източна Европа. Целта на 
посещението e запознаване с актуалните социални проблеми, 
по-особено детската бедност и миграционните процеси, както и 
работата на Каритас в тези сфери. Каритас Австрия традиционно 
подкрепя различни наши дейности, а журналистическите матери-
али слагат началото на мащабна кампания за набиране на сред-

ства в подкрепа на определени социални програми в страните от 
Източна Европа. В тази връзка посетихме ОУ „Злати Терзиев” в 
село Баня, Център за обществена подкрепа „Цветница” в Малко 
Търново, Център „Готови за училище” в кв. Факултета (София) 
и Център за интеграция на бежанци „Света Анна” в София. В с. 
Баня беше проведена кратка среща с директора на Регистрацион-
но – приемателния център за бежанци, който разясни официал-
ната позиция на държавата относно бежанската ситуация. Една 
по-критична позиция беше представена в София от адв. Илиана 
Савова (БХК), която посочи липсата на функциониращи структури 
в подкрепа на бежанците като основен и проблем, по-важен от не-
достатъчните финансови средства. Кратка визита на ГКПП Малко 
Търново и граничната стена също бяха част от програмата.   
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    Проектът „образование за равен старт”,  
подкрепен от Райфайзен Банк

Получихме чек с набраните средства (872 лв.) за каузата от благотворителната кампания 
„Избери, за да помогнеш” от Оливър Рьогл от Райфайзен банк. Проектът се реализира в 
партньорство с австрийската фондация „Херберт Степич” и се отнася до работата ни с деца 
в София, Куклен, Баня и Малко Търново. В трудна конкуренция за подкрепата на дарители-
те, нашата кауза бе сред още 23 проекта групирани в категориите здравеопазване, образо-

вание, социална дейност и околна среда. В 
кампанията участваше и Каритас България 
с „Домашни грижи”. Освен дарения, слу-
жителите на банката се включиха и като 
доброволци. Те четоха приказки на децата 
в София и събраха дрехи и играчки за тях. 
Това сътрудничество ще продължи с нови 
инициативи и още срещи между работещи-
те в Райфайзен банк и децата от проекта, 
както и техните родители. 

Бежанци посетиха изложба на Пикасо
През януари бежанци 

от РПЦ „Военна рампа“ 
посетиха изложбата 
„Пикасо. Вечното тър-
сене” в Националната 
художествена галерия.  
Благодарение на съдей-
ствието на посолството 
на Кралство Испания и 
на института „Серван-
тес” те разгледаха с 
интерес литографиите и 
керамичните изработки 
от къщата-музей на Пи-
касо в Малага. Посеще-
нието беше възможност 
да научат нещо ново, 
както и да прекарат при-
ятни моменти.
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Партньорски проект на Каритас София          
в подкрепа на бежанците

Каритас София съвместно с Българския червен кръст, Сдружението на жените-бежанки 
в България и фондация „Център Надя” стартира проект в подкрепа на търсещите между-
народна закрила в България, който ще подпомогне повече от 500 мигранти при адаптира-
нето им в българското общество. Инициативата ще обхване бежанците от приемателните 
центрове в София, Харманли и село Баня, както и живеещите на външни адреси в сто-
лицата. Сред предвидените дейности са: информиране за права и задължения, придру-
жаване и превод в здравни и социални заведения, курсове по български език. Освен на 
бежанците, психологическа подкрепа ще се оказва и на работещите с тях, които са под-
ложени на сериозно емоционално натоварване. Важни са и юридическите консултации, 
които ще подпомогнат търсещите закрила при процедурите за получаване на статут. По 
проекта, получил европейско финансиране, ще бъдат назначени десет социални медиа-
тора. Инициативата беше представена на пресконференция в БТА от представители на 
четирите неправителствени организации, участващи в нея, които изразиха задоволство 
от възможността да работят заедно. Събитието беше отразено в няколко информационни 
сайта, както и от БНР.

Баба Марта бързала 2
На 27 февруари от 11 ч. в Борисовата градина ще се проведе забавното надбягване „Баба 

марта бързала” в подкрепа на бежанците и търсещите убежище в България. Участниците 
ще получат забавни тениски и аксесоари, с които ще заприличат на традиционните герои 
Пижо и Пенда. С много настроение, те ще започнат уикенда по един здравословен начин, 
привличайки вниманието и на останалите минувачи. Събитието цели да повиши инфор-
мираността около бежанците, а събраните средства ще подпомогнат дейността на „Про-
ект Бежанец” в ре-
гистрационните 
центрове. Ини-
циативата се 
осъществява с 
подкрепата на 
Експириън Бълга-
рия и със съдей-
ствието на Сто-
лична община.



Каритас София, София 1309, ж.к. „Илинден”
бул. „Ал. Стамболийски” №190, бл. 55, вх. В
тел.: 02.920.08.25, 0887.527.169
ел. поща: caritas_sofia@caritas-bg.org  

„Зрънце любов” в Куклен
Децата от Центъра за обществена под-

крепа в Куклен участваха в инициативата 
„Зрънце любов” в помощ на оцеляването 
на птиците през зимата. С голямо въодуше-
вление, те направиха две хранилки, които 
напълниха със слънчогледови семена и за-
качиха на дърветата. Хранилките в Куклен 
бяха регистрирани и на интерактивната кар-
та на „Българско дружество за защита на 
птиците”, което е инициатор на проекта.

дарение от магазин „Хоумакс”                         
за Център „Благовещение”

Директорът на магазин „Хоумакс” в София, Илия Малиев, предостави 993,27 лв., събра-
ни за нуждите на нашия Център „Благовещение”. Той изрази готовност тази инициатива да 
продължи и в бъдеще. През януари, децата и младежите от Центъра отново бяха гости на 
хлебна къща „Надежко”.


