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Нови доброволци
Добре дошли на нашите нови четирима дългосрочни доброволци. Берна е от Турция, където е участвала
в дейности за подкрепа на бежанците. Тя е ще бъде с
нас в продължение на 9 месеца и ще се включи в Проект
Бежанци, в който всеки ден доброволци организират и
провеждат занимания по български и английски, културни, спортни и развлекателни дейности за настанените в
трите приемателни центрове в София. Алма и Ана са от
Хърватия и ще правят 4 месечен стаж в същия проект.
Карин е от Австрия и ще остане при нас за 6 месеца, като
ще търси реализация в дейностите ни в подкрепа на деца
в София.

Семинар за работещите с бежанци
Наш представител взе участие в семинар в Загреб през февруари, на който присъстваха над 35 представители на НПО и институции от 15 страни. Организатор бе
Департаментът за култура на САЩ. Целта бе експерти работещи с бежанци да обменят информация за добри практики и да се запознаят с възможности за финансиране на проекти. Участниците обсъдиха липсата на обща политика и синхронизирани
действия от страна на ЕС, което в момента води до струпване на хора по границите
по т.нар. балкански маршрут и лоши условия за намиращите се там. Бяха представени и успешни проекти за набиране на средства и осигуряване на хуманитарна помощ
в Сърбия, Хърватия и Словения.

Награди от конкурс
Колегите от Каритас Бургас и центровете за подкрепа на деца и семейства в София и Куклен бяха отличени в конкурс на международната неправителствена организация Junior Chamber International (JCI). Темата на конкурса бе „Промяната, която
искам да бъда” и се организира по случай 100 от основаването на организацията.
Участваха държавни, общински и неправителствени институции, организации, заведения, предоставящи социални услуги за деца, младежи, възрастни хора, хора с
увреждания и в неравностойно положение. Получихме 3 лаптопа, които ще използваме в ежедневната си работа. Благодарни сме за признанието и се радваме, че ще
обогатим оскъдното си оборудване.
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Солидарност от Болоня

В края на февруари нашите приятели от енория „Сан Джорджо” в Болоня организираха традиционната ежегодна благотворителна вечеря, на която поднасяха приготвен от тях качамак (полента). Събраните средства от това събитие те даряват
за издръжката на нашия център за социална рехабилитация и интеграция за хора с
увреждания „Благовещение” в София. Много сме им благодарни за солидарността
и очакваме скоро да се срещнем в София с някои от тях водени от техния свещеник
Дон Арналдо. (Polenta Bologna)

За децата от „Факултета”
Децата от нашия Център „Готови за училище” в столичния квартал Факултета
посетиха увеселителен парк в София, където играха и се забавляваха до насита под вещото ръководство на нашите сътрудници и местните професионални
аниматори. Усмивките на малчуганите не слизаха от лицата им, а прекараното
време остави незабравими спомени. Детската дискотека много ги въодушеви и
те имаха възможност да проявят своята вродена ритмичност, макар и едва 3-4
годишни.
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Общо събрание

Годишното общо събрание на Каритас София ще се проведе, както досега, при
открити врати на 16 април 2016 в сградата на Католическата апостолическа екзархия
в София от 11 ч. Програмата предвижда разглеждане на отчетите за извършената
обществено-полезна работа през 2015 и за изразходените средства, насоки за развитие през 2016.

Обява за работа

За целите на свои проекти Каритас Бургас търси теренен сътрудник. Работата
включва обходи на терен заедно с други членове на екипа, влизане в контакт с представителите на целевите групи (бездомни хора; инжекционно употребяващи наркотици; деца в риск; лица с алкохолна зависимост, мигранти), провеждане на интервю и
попълване на анкети, разпространение на информация за осъзнаване на рисковете
от туберкулоза и начини на профилактика. Управление на специализиран микробус,
с който се обхождат някои от терените за контакт с бездомни хора. Участие в стационарния център за подкрепа на бездомни чрез социално консултиране и организиране
на битово-хигиенни дейности. Изисквания към кандидатите:
• Опит в работата с поне една от посочените уязвими групи;
• Свидетелство за управление на МПС, категория В;
• Предимство е владеенето на ромски, турски или арабски език;
За контакти: Жасмина Петрова - 0888-200-319
Каритас София, София 1309, ж.к. „Илинден”
бул. „Ал. Стамболийски” №190, бл. 55, вх. В
тел.: 02.920.08.25, 0887.527.169
ел. поща: caritas_sofia@caritas-bg.org

