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Подкрепи бездомни и зависими хора

 Мобилният ни екип работи на различни локации 
в София и всеки ден подпомага бездомни и зависими от 
алкохол и психоактивни вещества. Предоставяме първична 
медицинска помощ, анонимно безплатно изследване за 
кръвно преносими инфекции и туберкулоза, съдействие за 
издаване на лични документи, информация за възможностите 
и начините за лечение, социално консултиране и други.
 Всеки ден през мобилния ни кабинет преминават 
десетки хора в нужда. За да отговорим на нуждите им, се 
нуждаем от голямо количество превързочни консумативи.
Можете да ни помогнете да помагаме, като дарите материали 
и стоки от първа необходимост, с които да се отговори на 
базови потребности на нуждаещите се. 
Предлагаме да ни подкрепите с някоя от следните групи 
продукти:
•	 разтворимо кафе, чай, пластмасови чаши за 
еднократна употреба;
• превързочни материали – стерилни и нестерилни 
марли, бинт, лейкопласт, памук, мокри кърпички;
• пакетирани храни – вафли, бисквити, шоколад.

Deus Caritas Est



Седмица на милосърдието

 Децата от Център “Цветница” 
на Каритас София в Малко Търново 
изпратиха дарове, които бяха включени в 
благотворителния базар, който се проведе 
в рамките на седмицата. Средствата 
събрани от базара ще бъдат използвани за 
закупуването на пералня за енория “Света 
Анна”. Пералнята силно ще облекчи грижите 
за старите и болни хора в Малчика.

Цветя с имена на деца
 Децата в Центъра за настаняване на бежанци във Военна рампа  и техните 
ръководители от проект „Играем и учим” посяха градина с цветя. Заради сушата почвата 
не се подаваше лесно на обработка и татковците с радост помогнаха в преборването 
й. Децата обещаха да се грижат за цветята и ги кръстиха със собствените си имена. 
Надяваме се градинката да внесе цветове и усмивки в центъра и да напомня, че и 
децата, и цветята имат нужда от слънце и грижи.
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 Служители и доброволци от 
организациите Каритас от цяла България се 
събраха, за да изживеят заедно „Седмицата 
на милосърдието”. Инициативата бе на 
Каритас Русе и се проведе за втора поредна 
година. Служителите и доброволците 
помагаха активно на хора от различни 
уязвими групи, обмениха опит и мисли за 
милосърдието и доброволчеството и се 
включиха в храмовия празник на църквата в 
село Малчика.

Лятно училище в Куклен
	 Нашият Център за подкрепа на деца и семейства в Куклен работи и през 
лятото. Центърът е отворен и за деца, които традиционно не го посещават. Водят се 
летни занимания по метода на Мария Монтесори, за по-малките има организирани 
различни работилници и игри на закрито и открито. Любима на децата е масата за 
тенис, която получихме като дарение от община Куклен. Благодарим от сърце!



 Празникът се провежда до параклиса 
в местността Св. Илия, местността е една от 
най-известните в околността. Тя се намира на 
1,5 км югоизточно от село Визица в сърцето 
на Странджа планина и от нея се разкрива 
красива панорамна гледка. Параклисът “Св. 
Илия” вероятно е изграден на мястото на 
голям стар манастирски комплекс от 14-ти 
век.

Спортен полуден

 Горещините не спряха потребителите 
на Дневен център за хора с увреждания 
“Свети Франциск” в село Веселиново да 
спортуват всеки ден. Екипът ежедневно 
организира различни полезни спортни 
активности, които подобряват здравния 
статус и повдигат тонуса. Този месец отново 
се проведе станалият традиционен спортен 
полуден на местния стадион.
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На Преображение Господне
 Децата от център за подкрепа на 
деца и родители “Цветница” в Малко Търново 
се включиха в празника на село Визица на 
големия християнски празник Преображение 
Господне. Те се отзоваха на поканата на 
община Малко Търново. Децата участваха 
в работилничките и спортните състезания 
и играха хора заедно с другите участници. 
Получиха заслужени подаръци от кмета 
на селото - лакомства и информационни 
материали посветени на Странджа.



Концерт в село Баня
 Децата от проект “Достъп до образователни ресурси за ромски деца” в село 
Баня, представиха своя летен концерт на близки и приятели. В програмата имаше 
песни, танци и драматизация по приказка. След концерта малките звезди получиха 
аплодисменти и почерпка. Центърът ни в село Баня работи и през лятото, за да не 
бъде прекъсната връзката с децата и да се загуби постигнатото по отношение на 
тяхната мотивация за оставане в училище и постигане на успех в ученето.

Група за подкрепа
 В Център за деца и младежи с 
увреждания „Благовещение” стартира група 
за подкрепа на родители. Целта на групата 
е да предостави спокойна, изпълнена с 
взаимно доверие среда на родителите на 
деца с увреждания. В нея те могат да получат 
емоционална подкрепа, да споделят опит, 
да зададат въпроси, да обсъдят надежди и 
безпокойства.

	 Ние знаем, че родителите, които са се посветили на децата си, често нямат 
време да се погрижат за себе си. Вярваме, че групата ще им даде възможност да 
отделят време за себе си, а това в дългосрочен план ще им помогне да се защитят 
от емоционално прегряване и изчерпване и да продължат да се грижат спокойно и 
уверено за децата си.

	 Групата е безплатна за родителите на деца и младежи посещаващи ЦСРИ 
„Благовещение” и все още е отворена за нови желаещи да се включат. Следващата 
среща ще бъде през септември.  Допълнителна информация за формата на и 
спецификите на групата може да получите от Радостина Минина, психолог в центъра 
или от Вяра Границка – ръководител на екипа.
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