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В този брой: Център за интеграция на бежанци и мигранти 
„Света Анна“ беше официално открит

На 28.02.2017 се проведе официалното откриване 
на новия Център за интеграция на бежанци и мигранти 
„Света Анна“. Отец Петко Вълов, член на Управителния 
съвет на сдружение „Каритас София“ освети центъра и 
благослови неговите сътрудници и клиенти. Приветстве-
ни слова изказаха изпълнителният директор на Каритас 
София Цветомир Думанов, генералният секретар на Ка-
ритас България, Емануил Паташев, както и председате-
лят на сирийската общност в България, Мохамед Али.

Дейностите по ремонта и обзавеждането  на центъра 
вървяха паралелно с  дейностите свързани със социална 
медиация. В центъра бежанците получават: съдействие 
за написване на CV; съдействие за връзка с потенциал-
ни работодатели; уреждане на достъп до здравни гри-
жи; психологическо консултиране; курсове по български 
език, занимания по приложни изкуства, танци и други.

официално 
откриване на 

Център „Света 
Анна“ 

баба Марта 
бързала

Посетихме 
„Музейко”

обучение в Грац 

Среща в Скопие 

общо събрание 
в енорийските 
организации 

Подкрепа от 
Международния 

женски клуб



2 стр.Deus Caritas Est  март  2017

В подкрепа на бежанците
Доброволци на Каритас София провеждат различни видове учебни дейности по места.  

През февруари 133 души се включиха в часовете по български, английски, изкуство и музи-
ка, провеждани от доброволците на Проект „Бежанци”. 

“Баба Марта бързала” за трети път
За трета поредна година в Борисова градина се проведе благотворителното надбягване 

“Баба Марта бързала”. В надбягването се включиха над 100 души от центровете за настаня-
ване на бежанци. Освен радост, инициатива-
та целеше да повиши и информираността на 
обществото за бежанците в България. Всич-
ки събрани средства  ще бъдат използвани 
за закупуване на материали за часовете по 
български, английски, математика, музика, 
спорт, и изкуства, които доброволци провеж-
дат с цел социализиране и адаптиране на 
деца и възрастни, търсещи закрила. 

Посетихме „Музейко” с деца бежанци
Две групи по 10 деца от Бежанския Цен-

тър “Овча Купел” заедно с деца и младежи 
от център за деца и младежи с увреждания 
„Благовещение” посетиха Научен Център 
“Музейко”. Разходката организирана от Ка-
ритас София  продължи 2 часа и освен мно-
го радост, донесе полезни знания на децата. 
След приготвения обяд децата играха на 
детската площадка в близост. 

обучение на Каритас в Грац 
Иван Черешаров, ръководител на отдел миграция и интеграция н Каритас София, 

беше на работна среща в Грац, Австрия. Срещата е имала за цел обмяна на опит с 
местни експерти в областта на подпомагането на бежанци, мигранти и търсещи закрила. 

По време на срещата по проект SIQ – Интеграция чрез спорт, участниците са полу-
чили ценни напътствия как да използват спорта като възможност работа с бежанци и 
имигранти, както и съвети по планирането и организирането на спортни занимания в 
бежанските центрове. 
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Сред най-впечатляващите срещи по време на посещението, е била тази с Петър Ваг-
нер – ръководител на проект за заетост и социалното предприемачество на Каритас 
Австрия, който е ангажирал 400 бежанци на работа в социално предприятие. 

Мартина Райзер – работник на терен, е споделила своя опит по отношение на дости-
гането до бежанците. Разказала е, че  заедно със своя екип работи на терен и достига 
до бежанците по паркове и градинки, където ги среща, разговаря с тях, опознава ги и 
поканва в на посещение в дневния център, който ръководи, там те получава различен 
вид подкрепа.  

Участвахме в „Кукерландия”
Международният маскараден фестивал 

„Кукерландия” се проведе за 18-ти път. За 
3-та поредна година, ние като част от ус-
лугите на територията на община Тунджа 
се включихме с изработката на няколко 
вида кукерски маски. На 23 февруари хо-
рата с увреждания от дневния център „Св. 
Франциск“ посетиха Кукерград, който се из-
гражда в Градския парк на Ямбол, с цел да 
приюти всички занаятчии и сцените, на които се изявяват състезателите. 

нова работна среща по проект "от думи в действие"
В Тетово, Македония се състоя среща между партньорите по проект "Развитие на 

функционална креативност - от думи в действие".  Срещите имат за цел създаването на 
наръчник за обучители, ментори и фасилитатори използващи методите на неформал-

ното обучение. От страна на Каритас София 
присъства Диана Недева. Проектът е фоку-
сиран върху разработване на ръководство за 
работа с деца и младежи в извънучилищна 
среда. Това могат да бъдат деца и младежи 
в риск; бежанци и търсещи закрила; младе-
жи лишени от свобода и други. Наръчник по 
темата ще бъде представен през ноември и 
достъпен за всички в мрежата на Каритас.

общо събрание в енорийските организации 
През март енорийските организации на Каритас София в градовете Малко Търново, Бур-

гас, Куклен и Пловдив, под ръководството на местните свещеници, активистите на нашата 
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мрежа отчетоха извършеното през 2016 и обсъдиха предизвикателствата през 2017. Направи 
впечатление доброто взаимодействие между местните ни служители и доброволци, за което 
определяща е обединяващата роля на духовенството. Участниците избраха нови или потвър-
диха досегашните представители в Общото събрание на Каритас София, което ще се прове-
де на 22 април 2017 при открити врати.

Получихме подкрепа от Международния женски клуб 
Център за деца и младежи с увреждания „Благовещение” получи финансова помощ от Меж-

дународния женски клуб. Центърът се радва на помощ от клуба за втора поредна година. Полу-
чените средства ще дадат възможност на центъра да осигури целодневни, а не почасови грижи 
на своите потребители. Това е от изключителна важност за родителите на децата и младежите, 
които често са самотни родители посветили са на децата си. Целодневната грижа им дава въз-
можност да оставят децата на отговорните грижи на служителите в центъра и да потърсят ра-
бота, с която да подпомогнат семействата си. В центъра младежите получават различни видове 
помощ от социални работници, психилог, кинезитерапевт, арттерапевт и други специалисти.  


