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Общо събрание
На 22 април в сградата на Католическата
Апостолическа Екзархия в София се проведе годишно
отчетно-изборно общо събрание на Сдружение
„Каритас София”.
Участниците дискутираха и приеха докладите наУправителния съвет за общественополезната дейност
на сдружението през миналата година и за дейността
на УС, финансовият отчет и бюджетът на Каритас
София.
Досегашният управителен съвет беше освободен
от отговорност с благодарност след двапоследователни 3-годишни мандата и беше избран нов
в състав Росица Николова – председател и членове
Весела Чолакова и отец Михал Шлахцяк.

Храна за бездомни
Около 90 бездомни и бедни хора в Бургас получиха пакети с
храна от нашия екип за мобилна и стационарна грижа за бездомни
в Бургас. Храната е предоставена от Българска хранителна банка
и е приета с много благодарност от хората в нужда. Пакетите са
ценно допълнение към ежедневния топъл обяд, който раздаваме.
От 2014 година, всеки ден, наши социални работници
посещават местата, на които се събират бездомни в Бургас и
предлагат топъл обяд, основни лекарства, дрехи, обувки, социални
консултации, съдействие пред институции, лечение или издаване
на документи. В ста++ционарния ни център бездомните могат да
получат същата подкрепа, но и възможност да се изкъпят, да
оставят дрехите си за пране и да получат чисти.
Жасмина Петрова – координатор на центъра споделя, че
бездомните често са нападани и тормозени от престъпници, че обикновено срещат
отхвърляне и враждебност и рядко получават човешка подкрепа. И, най-важното - че
имат нужда от нов шанс, за да се реинегрират в обществото. Тя отправя апел към всички,
които могат да помогнат с предложения за работа, да не се колебаят да го направят.

Трудова борса
В центъра за интеграция на бежанци "Света Анна"
се проведе трудова борса. Представители на пет
фирми, изразили готовност да назначат търсещи
закрила и бежанци, провеждаха интервюта през целия
работен ден.
Работата по организацията на събитието
продължи близо месец. Търсещите работа минаха
през предварителна подготовка и получиха от
служителите на "Света Анна" ценни съвети относно
подготовката на автобиография, явяване на интервю, необходими документи за
започване на работа и др.
Трудовата борса бе посетена и от представители на БЧК, БКБООН, американското
посолство и други партньорски организации.

Спортът достъпен

Деца от центровете за настаняване на бежанци във Враждебна, Военна рампа и Овча
купел, организирани и придружени от социалния работник на Каритас София Васимир
Ел-Хатиб взеха участие в Националния шампионат за деца в риск. Събитието бе под
наслов „Спортът достъпен за всички деца” и се проведе в зала „Арена Армеец София”
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Първенството определи шампионите в 6 спорта: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса,
баскетбол – 3 на 3, таекуондо и мини футбол. За съжаление децата от центровете не взеха
медали, но се представиха много добре и бяха доволни от приключението.

Приказка за пролетта

В началото април учениците от проект „Достъп до
образователни ресурси за ромски деца” в село Баня се включиха
в традиционно конно надбягване и празник по покана на кмета на
селото. За радост на своите родители, учители и на всички
жители на селото учениците от 4 и 5 клас представиха „Приказка
за пролетта” и няколко народни танца. Децата се представиха
блестящо и обраха овациите на публиката. Събитието бе
отразено в общинските медии. За отличното представяне допринесоха ежедневните репетиции
и фактът, че голяма част от участниците са членове на клуб „Народни танци” под ръководството
на Маруся Димова. Наред с това, децата старателно и с удоволствие учиха, спортуваха и
твориха през целия месец, а по случай международния ден на книгата се включиха в маратон
по четене.

Обучение за доброволци

Проведохме обучение за доброволци, които ще преподават български език в бежанските
центрове или ще обучават индивидуално деца в училище, за да ги подпомогнат и улеснят в
справянето с учебния материал.
Владислав Дамянов – преподавател по български език в Център „Света Анна”, запозна
участниците с методите, които използва, сподели опита си в работа с деца от семейства на
бежанци и отговори на въпросите на новите колеги. Доброволците с повече опит разказаха
интересни случки от работата си, споделиха типични за децата затруднения и предложиха
проверени практики за преодоляването им. Всички се съгласиха, че приятната и полезна среща
трябва да се превърне в традиция.

Деца през обектива

Децата и служителите от Център за подкрепа на деца и
семейства „Готови за училище” застанаха пред обектива на
младия фотограф Цветомир Наков. Цветомир гостува в
центъра, за да подкрепи каузата на центъра и да представи
свои снимки във фотоконкурса "Благотворителността през
обектива" организиран от Български дарителски форум и
фондация BCause. Конкурсът има има за цел да покаже и популяризира ролята на
благотворителността в обществото, както и да хвърли светлина върху: „целите (каузите) и
работата, която вършат граждански организации и активисти, емоциите, трудностите и
резултатите от тяхната работа”.
Цветомир сподели, че е много впечатлен от търпението и усмивките на служителите в
центъра, искрено се радва, че децата са толкова обгрижвани и обичани и се надява да е успял
да улови хубавите емоции в снимките си. Децата, от своя страна, дадоха всичко от себе си, за
да станат кадрите перфектни.
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Музикотерапия в „Благовещение”
От март младежите от Център за социална
рехабилитация и интеграция „Благовещение”
участват в занимания по музикотерапия три пъти
седмично. Това се случва благодарение на
стажуващите в центъра студенти от едноименната
магистърска програма на Музикалната академия и
тяхната преподавателка Петя Кръстева.
За хората с увреждания музикотерапията е
изключително полезна, защото стимулира
нервната и имунната системи, подобрява
мозъчната дейност, концентрацията, фината моторика, груповата работа и не на последно
място е много, много приятна.
Всеки от уроците в центъра е посветен на различна тема – любовта, пролетта,
приключенията и включва в себе си разговор, развитие на темата и правене на музика с
различни инструменти и глас.
Студентите споделиха, че в началото са срещнали недоверие от децата и младежите,
но това скоро се е променило. Вече усещат, че ги чакат и им се радват. И с всеки следващ
път децата са по-отворени и щастливи от срещата.
Мария-Магдалена и Ася са певици. Те не скриват гордостта си, когато разказват как са
помогнали на учениците си да овладеят и да задълбочат дишането си. Нещо толкова
елементарно, но неимоверно трудно за хора с детска церебрална парализа например.
Момичетата споделиха, че безкрайно ценят усещането, че правят нещо добро и за тях е
безкрайно приятно да виждат развитието, което провокират.

Социално предприемачество

Наши представители се включиха в българската
делегация, която взе участие в обучително
посещение на социални предприятия на КаритасБосна и Херцеговина. Събитието бе организирано по
международния проект за сътрудничество в тазиобласт. Посетени бяха дом за стари хора, ферма,
социално-образователен център, манастир на
ордена на трапистите, младежки център и детска
градина. Във всички тях се наблюдават елементите
на социално отговорния бизнес – печалбата се
използва за грижи към нуждаещите се хора.
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

