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Летен лагер
Най-важното за едно дете през лятото е да бъде 

волно и щастливо, да общува и играе с другите деца, 
да създаде нови приятелства и да си спомня за пре-
живяните емоции през цялата учебна година. Тази 
година лагерът бе в местността Беклемето. Целите 
ни бяха нови приятелства и възпитание в толерант-
ност между децата на различна възраст от различ-
ни градове и държави; осигуряване на възможност 
на деца от социално слаби семейства да развиват 
своите интереси, спортни и творчески способности. 
Програмата включваше походи и беседи, спортни 
игри и забавления.
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Среща в Пловдив

По време на летния лагер за деца от центровете на Каритас София, се 
зародиха приятелства между децата и желанието им да се видят отново бе 
голямо. Затова в началото на август организирахме нова среща в нашия център 
в Куклен. Участваха деца от центъра ни във Факултета (София), деца бежанци 
и местни деца. Всички заедно изработиха Дърво на Добродетелите, рисуваха и 
се забавляваха. Срещата продължи с посещение в Стария град Пловдив.

За децата бежанци
Отскоро имаме вече чудесни зали за игра във Военна рампа и Овча купел, за 

да могат децата да участват не само в образователните дейности, но и да имат 
време да откриват самостоятелно как да използват различните материали и иг-
рачки, както и да създават заедно истории и да общуват повече докато играят. 
Освен, че прекарваме отново много време в центровете, посетихме и някол-
ко много интересни събития и места - работилница с използване на техниката 
ебру за създаване на красиви картини; посещение в увеселителният център 
Коколандия, където децата преминаха през различни въжени и дървени пре-
пятствия и турнир по крикет в Борисовата градина, организират от Мулти Култи.
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Училище за родители

Каритас Бургас завърши едногодишен проект, който бе реализиран в 
енорията и бе насочен в подкрепа на семействата. По време на семейните 
срещи бяха допълвани знанията и уменията на родителите с помощта на Отец 
Михал, ресурсен учител и психолог. Финалът на проекта бе ознаменуван с 
екскурзия до светилището в Малко Търново и с издаването на „Наръчник за 
родители“. 

насърчаване на доброволчеството
Каритас Куклен организира поредица от дейности от ноември до юли, чрез 

които да привлече и ангажира повече младежи в подкрепа на старите и самотни 
хора от енорията. По случай празници доброволците, водени от Отец Даниел, 
показаха своето отношетие със специално внимание и материална помощ за 
нуждаещите се. Кулминацията на този кратък проект бяха груповите посещения 
в Малчика и Житница. 
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За децата и младежите с увреждания
Център "Благовещение" се сдоби с три нови компютъра получени като 

дарение от фирма "МУСАЛА СОФТ"АД и красива дървена ограда поставена 
около тревната площадка пред задния вход на центъра. Съоръжението е 
подарък от УниКредит банк, които финансираха и тазгодишните занимания по 
адаптиран тенис, които децата младежите от Центъра посещават с огромно 
вълнение и задоволство.

обява за работа
Каритас София търси да назначи координатор „Връзки с обществеността“ с 

50% заетост.

Повече информация за изискванията към кандидатите и условията можете 
да намерите тук: https://www.zaplata.bg/


