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Менторска програма за бежанци

На 14-ти март започна менторската програма в по-
мощ на бежанците, която е част от инициативите по 
случай Годината на милосърдието в Каритас. Целта е 
да се даде възможност на бежанци, живеещи в София, 
да срещат своя ментор поне веднъж седмично, за да 
говорят на български. А менторът постепенно да стане 
приятел, на когото може да се разчита. В програмата 
до момента участват 18 двойки – мъже и жени на раз-
лична възраст, подбрани според сходните интереси 
на двете страни. По този начин се дава възможност 
на бежанците да общуват повече с хора от местната 
общност, както и да преодолеят по-лесно езиковата 
бариера.
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Арт работилница с 
Експириън България  
На 12-ти март, заедно с нашите при-

ятели от Експириън България, органи-
зирахме арт работилничка за децата от 
приемателния център във Военна рам-
па. Заедно изработихме пластелинени 
човечета, животни и лодки, с които те 
да се придвижват. След заниманието, 
с общи усилия почистихме простран-
ството около центъра, за да може той да 
стане по-приятно за обитаване място. 

Експириън България подкрепят за втора поредна година „Проект бежанци”.

дарение от Междуна-
родния женски клуб  
На 14.03. 2016 г. ЦСРИ „Благовеще-

ние“ получи дарение от 9 784 лв. от Благотворителната фондация към Международ-
ния Женски Клуб - София по програмата за финансиране на проекти в социалната 
сфера. С предоставените средства в продължение на 12 месеца ще осъществяваме 
трудотерапия и арт-терапия и ще подпомогнем мобилната услуга, предлагана от цен-
търа. В Благовещение, с помощта на нашите специалисти, в момента се реализира 
още един проект на благотворителната фондация към Международния женски клуб 
- „Dream Up“, предназначен за деца, лишени от родителска грижа и с леки физически 
увреждания. Успешното партньорство на Каритас София с МЖК датира от края на 
2014 г., когато съвместно със CVS бе осъществен проект в помощ на децата бежанци 
на територията на гр. София

ден на отворените врати  
На 25.03. Център „Благовещение“ отбеляза своя шестнадесети рожден ден с Ден 

на отворените врати. Гостите на празника се включиха в творческия процес по де-
корирането на рибки, изработени от глина в ателието по трудова терапия. В деня 
на светлия християнски празник, децата и младежите с увреждания посетиха и теа-
тралното студио на фондация „Ведна“, където специално за тях беше организирано 
караоке-парти и дискотека от Красимира Методиева, художествен ръководител на 
театралното студио и дългогодишен приятел на центъра.
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Благотворителен концерт за „Св. Франциск”
На 31 март се състоя благотворителен концерт под надслов „Ръка за ръка по стъп-

ките на традициите” за център „Св. Франциск” в с. Веселиново с подкрепата на сдру-
жение „Гайтани” и читалище „Пробуда” – гр. Ямбол. Концертът, в който участваха 
фолклорни състави от малки и големи, се провежда вече втора година. Потърсихме 
подкрепа за две каузи: организиране на тематична екскурзия за потребителите на 
Центъра в Странджа планина и закупуване на шведска стена за един от нашите по
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сетители - Цонко Русев. Съоръжението е нужно за неговата ежедневна поддържа-
ща терапия. Благодарим на всички, които се отзоваха, както и на нашите приятели, 
които продължават да ни подкрепят!

добри родители 
На 09 март майките и децата от ЦПДС 

„Готови за училище“ взеха участие в се-
минара „Всеки може да бъде добър ро-
дител“, организиран от Райфайзенбанк 
с подкрепата на фондация „Херберт 
Степич“. Присъстваха различни групи 
жени: преживели насилие, представите-
ли на маргинализирани общности, жени 
бежанки, жени от малцинствата, служи-
тели на банката. Самият семинар, воден 
от опитен психолог, протече под форма-
та на интерактивни игри с много смях, но 

и с много творчество. Всяка участничка имаше възможност да сподели своите стра-
хове и притеснения, как се възприема като жена и майка във времето на „модерното 
общество“ и др. Специални занимания имаше и за децата, които се върнаха с лица 
на известни филмови герои.

Жест на милосърдие  
На Благовещение сътрудниците от цен-
търа за домашни грижи и изслушване в 
Пловдив, заедно с отците успенци, се-
стрите облатки и доброволци посетиха 
Центъра за настаняване от семеен тип 
за деца сираци в града, в който живеят 
10 деца с тежки физически и психически 
увреждания. Те получиха ръчно израбо-
тени картички от децата в ЦОП Куклен, 
лакомства, хранителни продукти и са-

нитарно-хигиенни материали. Директорката г-жа Кошева и персоналът разказаха за 
трудностите и радостите на тяхното ежедневие. Срещата продължи в приятелска 
атмосфера, с много смях и закачки за децата.


