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Хиперактивността и
невниманието при децата
В център „Благовещение“ за деца и младежи с
увреждания в София се проведе специализирано двудневно
обучение на тема: "Хиперактивността и Невниманието
при децата - комплексен Био-Психо-Социален подход".
Лектори бяха Панайот Рандев, ръководител на Институт
Ре-Генезис и фондация "Човек Плюс", и Радослав Щерев,
ръководител на "Брейн Електроникс". Те представиха
методи за оценяване на синдрома на Хиперактивност
и дефицит на внимание, както и обобщена матрица на
подходите и моделите за справяне. Демонстрирани бяха
и технологични средства подпомагащи развитието на
деца диагностицирани с СДВХ (Синдром на дефицит на
Вниманието и Хиперактивност). В обучението се включи
целият екип на Центъра – ръководител/арт-терапевт,
кинезитерапевт, социален работник, психолог, логопед,
трудо-терапевт и социален асистент.

В зоопарка

Децата от Центъра за подготовка на деца и семейства в столичния квартал
„Факултета“ посетиха зоологическата градина. Времето не беше много приветливо,
но това не попречи на децата да разгледат повечето от животните и да се
забавляват в компанията на своите ръководители и доброволци. Посещението
в зоопарка обогати още повече техните познания върху животните на планетата
Земя. Всички бяха очаровани от различните видове земноводни, влечуги,
бозайници, хищници и др., но най-голямо впечатление им направиха „страшните”
тигри, леопарди и огромният носорог.

На гости в Бояджик
На 24 юни по покана на нашите приятели, самодейци от Читалище „Джон
Атанасов” с. Бояджик, отбелязахме двоен празник в селото. От една страна,
потребителите и персонала на нашия център „Св. Франциск” с. Веселиново бяха
запознати с традициите и обичаите на Еньовден – посрещнати бяхме с росни
билки и цветни венци, изслушахме и увлекателната беседа на Иванка Демирева
за всичко свързано с празника. От друга страна, отбелязахме подобаващо личния
празник на нашата Даниелка. Програмата продължи с посещение на Храм „Св.
Димитър” в селото, където с неговата история ни запозна клисарят, дядо Ради.
Денят завърши в парка на Бояджик с много веселие и споделеност.
Deus Caritas Est

2 стр.

юли

2016

Празник в Куклен

В началото на юли Община Куклен отпразнува 15 години от създаването си със
серия от тържества и събития, едно от които бе традиционният Празник на Черешата.
Получихме покана да представим дейността на нашия Център за подкрепа на деца
и родители. В предоставената ни шатра изложихме произведенията, изработени от
децата. На празника имаше и много гости от други градове и села, които проявиха
интерес какво правим и дори си закупиха някои неща. Тържествата продължиха до
късно вечерта с концерти и танци.

Проект Бежанци
Разширихме обхвата на Проект Бежанци, като започнахме занимания за деца и
възрастни в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Това
е център за задържане на чужденци, които са пребивавали незаконно в България и на
които е издадена заповед за депортиране или заповед за експулсиране. Заниманията
включват английски и културна ориентация за възрастни, спорт и изкуство за деца. Всички
занимания са важни събития за хората, настанени там и им дават възможност да научат
много за това, което е навън. Много от хората в последствие търсят официално закрила
и биват прехвърляни в центровете за бежанци във Военна рампа и в Овча купел, където
продължаваме да работим с тях. Децата са може би най-щастливи от посещенията ни,
защото могат да играят нови игри и създават интересни и красиви картини и предмети.
Забраната да снимаме не ни дава възможност да ви покажем снимки от дейността си.
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За задържаните в дома осигурихме възглавници и медикаменти, каквито досега
липсваха.

Срещи на Управителния съвет
Доц. д-р Иво Драганов, Отец Петко
Вълов и Весела Садовска посетиха
всички проекти, които Каритас София
реализира извън столицата. Те се
срещнаха с енорийските свещеници,
с наши колеги и бенефициенти, с
представители на местната власт в
Покрован, Бургас, Малко Търново,
Веселиново, Пловдив и Куклен. В
Пловдив отбелязахме и юбилеят на
Сестра Анна Дорку.

Хуманитарният посланик на Австрия
Изпълнителният
директор
на
Каритас София, Цветомир Думанов,
взе
участие
в
тържественото
отбелязване на пенсионирането на
директора на Каритас Грац (19942016) и дългогодишен президент на
Каритас Австрия (1995-2013)Франц
Кюберл. В партньорската среща се
включиха представители от Босна
и Херцеговина, Румъния, Словакия,
Хърватия, Борунди, Южен Судан.
На официалното тържество присъстваха над 300 души, сред които настоящият
президент на Каритас Австрия, епископът на Грац-Секау, областният управител
на Щирия, кметът на Грац, видни политици и общественици. Всички изтъкнаха
значимия принос на Франц Кюберл за развитието на социалната политика
на Австрия и на Каритас Австрия, като една от най-големите доброволчески
организации в страната.
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