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В помощ на децата

И тази година получихме символичен чек на стойност
1973 лв. за работата ни с деца в риск от благотворителната
кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк. Нашата програма се реализира в партньорство с австрийската
фондация „Хербет Степич” в София, Куклен, Баня и Малко
Търново. В конкуренция за подкрепата на дарителите, нашата кауза беше сред още 23 общественозначими проекти в
областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология. Освен с дарения, през изминалата година
служителите на банката се включиха в различни инициативи,
като „Прочети коледна приказка на дете”, „Заедно в артработилницата”, „Среща на родители по проблеми свързани с
отглеждането и възпитанието на техните деца и др. Това сътрудничество ще продължи и тази година с нови инициативи и
много срещи между служителите на Райфайзенбанк и децата
от центровете на Каритас София.

Дарение за Център „Благовещение”
Въпреки редуването на студ, сняг и грип в център
„Благовещение” има една новост - тя се събира на една
маса, но за нея всъщност е необходима цяла стая.
Става дума за оборудването, което получихме от Националната художествена академия за мултисензорна терапия. Гледаме
ги отделните елементи и се чудим къде да
ги инсталираме, така че да функционират
правилно, удобно и ефективно. Очакваме
да получим още няколко финални щриха - огледала, пуф
и тъмни завеси и нашият кът ще е готов. Ще ви го покажем скоро.

Мария от Пловдив

В Деня на Каритас (6 ноември 2016) стартирахме кампания за набиране на средства в
помощ на Мария и дъщеря ѝ Силвия, за които се грижат нашите сътрудници по програма „Домашни грижи” в Пловдив. Добри хора от енориите в София, Пловдив и Ямбол събраха над 650
лв., с които закупихме лекарства, хранителни и хигиенни продукти, и платихме битовите сметки.
За първи път, на Коледа, Мария излезе от дома си, не за да бъде настанена в болница или на
преглед при лекар, а за да придружи дъщеря си на празничната литургия. Съдействахме за получаването на пенсия и вече има положително решение на ТЕЛК. С нас се свърза лекар рехабилитатор, който безвъзмездно извършва рехабилитация на Мария в нейния дом. Съдействахме
и за почасова заетост на Мария в „Булвест Принт” и сме много благодарни на фирмата. Мария
вече се чувства пълноценна, независима и щастлива, а на лицето на Силвия грее усмивка.
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Политика за закрила на детето

През февруари Каритас Софи организира вътрешно организационна работна среща по
изготвянето и прилагането на Политика за закрила на децата. Домакини на събитието бяха
отците Кармилитани, които ни предоставиха да ползваме сградата на Духовния център в
София. Участие в срещата взеха служители от нашите центровете за подкрепа на деца от
София, Куклен и Баня, а началото бе поставено с обща молитва за нашите деца и благослов
от отец Бернардин, който е приор на Кармилската общност в България.

Работната група обсъди необходимостта и ползите от създаването и прилагането на такава политика, имаща за цел да минимизира риска от злоупотреба с деца. Участниците
работеха неуморно няколко дни, докато не определиха основното съдържание на политиката на Каритас София за работа с деца. До няколко месеца всички работещи в мрежата на
организацията ще бъдат запознати с нея и обучени как трябва да я прилагат в ежедневните
си дейности.

Програма за духовно развитие

Нашият духовен наставник, Отец Михал Шлахцяк, подготви годишна програма за подготовка на сътрудниците на Каритас София. Темите, които местните свещеници ще обсъждат
през годината с нас са: „Аз вярвам, ние вярваме – аз, като личност, и моето място в общността на вярващи”, „Бог се явява на човека, откривайки себе си” и „Човекът откликва на
Бога”. Тези теми ще бъдат обсъждани по места в продължение на 9 срещи, които ще бъдат
подготвителни, преди общите духовни упражнения, които Отец Михал ще проведе с всички
желаещи служители и доброволци на Каритас София.
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Дарение от Община Куклен

Община Куклен дари на нашия център за подкрепа на деца и семейства "Св.св. Кирил и Методий” учебни и спортни помагала, материали за
логопед и психолог и пособия и материали за арт
- терапевтичната дейност на стойност 2 000 лв.
Осигурихме на децата книжки, конструктори, пъзели топки, федербали, арт материали и др. Благодарни сме на общината и гледаме с надежда към
бъдещи партньорства.

Баня

През февруари наградихме най-активните деца
от нашата програма „Достъп до образователни
ресурси за ромски деца“ в село Баня с екскурзия
до Нова Загора. По време на първия учебен
срок тези деца не допуснаха отсъствия по
неуважителни причини и бяха прилежни ученици в
образователно-възпитателния процес. Посетихме
Историческия музей, където с огромен интерес
разгледахме изложените експонати. Децата бяха
силно впечатлени от миналото на родния ни край.
После играхме на откритите спортни съоръжения в
градската градина и се почерпихме във Виенската
сладкарница.

Сандвичи в Социален център „Рождество Христово“

За пореден пети сезон, от ноември до март, Социален център „Рождество Христово“ е пункт
за раздаване на сандвичи. Те се предлагат безвъзмездно на социално слаби хора. Два пъти
седмично, във вторник и четвъртък, нашият център раздава сандвичи на над 150 души. За тази
инициатива работим заедно с фондация „Комунитас“, които предоставят сандвичите. Благодарим им за съвместната работа и се надяваме занапред да помагаме на все повече хора.
Павлина Йорданова Стоицева - ползвател на услугата, споделя: „Искам тази инициатива да
продължи, да получаваме тези сандвичи. Те ми стигат за един приятен обяд. Благословени да
сте, че ни помагате по този начин. Аз се чувствам спокойна и значима, знаейки, че имам подкрепа и помощ.“ Петър Симеонов Цветков, казва: „За мен тези сандвичи са начин да оцелея.
Два пъти в седмицата обядвам и вечерям наистина вкусна храна. Благодаря, че Ви има!“
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