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Всяка година Каритас София организира
едноседмичен летен лагер, в който се включват деца
в риск от центровете ни за обществена подкрепа в
София, Малко Търново, Куклен и Баня, тази година, в
лагера участваха и деца от бежанските центрове, в
които работим.
Лагерът беше на морето, в близост до Варна. За
децата имаше организирани много игри, състезания
и разходки, на които да научат повече за другите и
себе си. Вярваме, че по време на летния лагер
възникнаха много нови приятелства, децата станаха
по-самостоятелни и уверени в себе си и получиха
уникална възможност да бъдат в мултикултурна
среда, защото участниците бяха от България, Ирак,
Сирия, Афганистан и говореха общо шест различни
майчини езика.

Благотворителен базар
Сувенири и бижута изработени в
социалното предприятие на Център за
подкрепа на жени в неравностойно
положение „Рождество Христово” бяха
изложени на базар в Англо-американското
училище в София. Базарът е традиционен
и се случва няколко пъти годишно по
инициатива на родителския борд на
училището. Също няколко пъти годишно, в
училището има акции за даряване на
дрехи и обувки, които биват поверени на
центъра, за да бъдат раздадени на нуждаещите се.
От сърце благодарим за подкрепата!

Менторската програма
Менторската програма на Каритас
София намери своите чудесни нови
попълнения. Развиваме програмата от
миналата година, като проверена и
работеща практика в помощ на бежанци,
които са получили закрила и живеят в
София.
Попадайки в съвсем нова и непозната
среда, далеч от дома си, бежанците имат нужда от някой, който да им помогне да се
ориентират в обстановката - приятел и партньор, с когото да споделят въпросите, които
ги вълнуват, да упражняват българския си и да прекарват време в компанията на
местен човек.
Тази година се оказа, че повечето от бежанците в програмата имат деца, затова
търсихме доброволци с деца, за да си играят заедно. Менторите преминаха през
предварителна селекция и обучение, в което научиха повече за това какво е да си
ментор, как комуникираме ефективно, какво целим с програмата, как можем да
преподаваме български чрез разговор и включване в подходящи културни събития.
Изпълнени сме с радост, че ще работим с такива страхотни мотивирани хора, които
искат да правят добро. Официалната среща с бежанците търсещи ментори-приятели
се проведе на 6-ти юли. 14 ентусиазирани двойки започват регулярни приятелски
срещи, на които да говорят на български за живота в София и България.
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Обучение

Екипът за мобилна грижа за бездомни на
Каритас София посети обучение посветено на
"Превенция и оказване на първа помощ при
свръхдоза" организирано от Национален център
по наркомании.
Лектори в обучението бяха доц. д-р
Маргарита Гешева, д.м., токсиколог (УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов"), д-р Людмила Нейкова, д.м.,
токсиколог (ВМА), д-р Ана Николова, спешна
медицина (УМБАЛ "Св. Анна") и експерти от НЦН.
Обучението
бе
специализирано
и
предназначено за лекари, психолози, медицински сестри, социални работници и други
специалисти, работещите в областта на лечението и рехабилитацията на зависимостта към
наркотични вещества.

Родителска среща

В Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение" се проведе
годишната родителска среща. Срещата продължи около четири часа и имаше за цел да
запознае родителите с постигнатото през годината. Родителите се запознаха с новите
попълнения в екипа и изказаха благодарности и радост, че Центърът има, макар и частично,
сигурно държавно финансиране до 2018 година.
Екипът получи уверения от родителите, че могат да се ангажират с разпространение и
продаване на керамичните изделия, които младежите правят по време на арттерапевтичните
си занимания и дори да инициират създаването на социално предприятие, което да
подпомага финансирането на центъра.

Полезни лекции
По повод 14 юни - Световен ден на доброволния и
безвъзмезден кръводарител, в Дневен център за
възрастни хора с увреждания „Св. Фанциск” гостуваха
двама експерти към БЧК. Хората в центъра изслушаха
лекции на различни теми - здравословно хранене,
вредите от тютюнопушенето, организиране на семейния
бюджет, как да реагираме, ако ни се обадят телефонни
измамници и други и се включиха в дискусия по темите.
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Ден на бежанците
Отбелязахме световния ден на бежанците с различни събития в
бежанските центрове и извън тях. Имаше концерти, занимания за
децата, благотворителни акции за събиране на дрехи и играчки и
прожекция на иракския филм „Бекас” на Карзан Кадер.
През седмицата предхождаща деня, събирахме послания от
търсещите закрила, бежанците, социалните работници, колегите и
доброволците, с които работим! С много ентусиазъм и напук на
дъждовното време, на 20 юни ги раздадохме в Борисовата градина на
50 случайно срещнати българи!
20 юни е утвърден като Световен ден на бежанеца преди 15 години
от Общото събрание на ООН. Като ден-повод да почетем силата и
смелостта на повече от 45 милиона хора по света, принудени да
напуснат домовете си поради войни и гонения.
Каритас София, София 1309, ж.к. „Илинден”
бул. „Ал. Стамболийски” №190, бл. 55, вх. В
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