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Духовна беседа
Традиционната петъчна беседа, която Отец Петко
Вълов провежда в „Рождество Христово”, на 18 април
се премести в неговата енория „Успение Богородично”
в село Ново Делчево с участието на сътрудници на
Каритас София, дошли на специално поклоничество.
Отец Петко представи символите на литургията, илюстрирайки прекрасните стенописи на енорийския храм.
Последва увлекателен разказ за историята и дейностите на енорията и посещение на манастира на сестрите евхаристинки.
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Академия на Kаритас Eвропа

С финансовата подкрепа на ЕС, Каритас Европа организира академия за по-добро развитие на мрежата на
организацията в три направления: Организационно развитие, Застъпничество и Социалното учение на Католическата църква. От 11 до 14 април в Мадрид се проведе

сесия на обучение на Академията, в която взе участие Цветомир Думанов в панела
за Социалното учение, а служители на Каритас България се включиха в другите две
направения. Обучението за Социалното учение се състои от три части, като първата, проведена в Мадрид, беше посветена на разбирането на основите на учението
и прилагането на ключовите му послания в мисията на организацията. следващите
две части, насочени към разграничаването и действието, ще се проведат след 6 и
12 месеца.

В Kаритас Грац
По покана на партньорите ни от Каритас
Грац, Иван Черешаров и Зоуи Холидей
посетиха Австрия от 25 до 28 април, за
да обменят опит в сферата на интеграция и адаптация на търсещи и получили
международна закрила, както и в областта на социалното предприемачество.
Те разгледаха центъра за настаняване
на непридружени непълнолетни, ръководен от Каритас Грац с държавно финансиране и център за интеграция на
бежанци. Запознаха се и с дейности на
социално предприемачество, в които от
стари неща се произвеждат нови продукти (дамски чанти, портфейли и раници), както и с предприятието “Carla”, в което се
продават на символични цени качествените дрехи, получени от дарения. В дейностите работят проблемни младежи, които имат затруднения с намирането на работа.
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Семинар в Рига

От 4 до 9 април представители на Каритас София участваха в семинар по проекта
IRIS в Рига (Латвия). Цел на проекта е създаването на нови и функционални модели
на обучение с методите на неформално образование. Всеки от участниците разказа за
целевите групи и работата си с младежи, като Каритас София представи дейността на
Центровете за подкрепа на деца и семейства във Факултета и Куклен, както и помо-

щта за бежанците. Сред обсъжданите теми бяха използваните методи на обучение и
начините на проследяване на процеса на учене. През ноември в София ще се проведе
среща по проекта, на която ще бъдат съобщени постигнатите резултати.

Уъркшоп в Атина
От 14 до 16 април Жасмина Петрова от Каритас Бургас участва в уъркшоп на SMESEuropa в Атина, по проекта „Достойнство и благоденствие” в помощ на бездомни и
хора с психични увреждания. Имаше посещение на Cultural Cafè, социален кооператив, в който работят хора с психични заболявания и дневен център за бездомни на
най-голямата гръцка хуманитарна организация „Praksis”. Представено бе и специалното списание за бездомни, едно от най-четените в Атина, продавано от хората, останали на улицата. Беше акцентирано и върху ситуацията с мигрантите в Гърция.
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дарение за старите хора
Центърът за домашни грижи в Пловдив получи дарение от
фирма „Димитър Маджаров” на стойност близо 300 лв. във вид
на 10 кг висококачествен колбас. С продуктите бяха зарадвани
болни и самотни стари хора, които приеха подаръците с огромно вълнение, тъй като такива деликатеси са непосилни за
техните скромни възможности.

Юбилей в село Баня

Учениците в село Баня участваха в юбилейното тържество по случай 125 годишнина
от основаването на училището. Децата представиха народни песни и танци, спортни
умения и рисунки в откритата изложба за празничния ден. През април се проведоха и
няколко дълги похода до съседни местности с акцент върху кръговрата на веществата
и опазването на околната среда.

Велики четвъртък

Заедно с приятелите си от Дневния център
за възрастни хора с психични увреждания
в Сливен към фондация „Милосърдие”,
потребителите на нашия център „Св. Франциск” празнуваха заедно Велики Четвъртък
и началото на великденските празници.
След традиционното боядисване на яйцата се проведе и конкурс за най-красиво
изписано яйце, призови места имаше и за
двата Центъра.

Великденска подготовка

Децата от Куклен боядисаха яйца от стереопор и подариха яйца с кокошка на кмета.
На гости на малчуганите бяха Отец Даниел и Сестра Мари Ноел.

до Кракра Пернишки

Младежите от „Благовещение“ посетиха „Музея за история на София и крепостта на
Кракра Пернишки до Перник както и Регионалния исторически музей на града. На 28
април дамите от Дамски Лайънс клуб София - Витоша донесоха празнично настроение
и 40 великденски козунака за децата.
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