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В този брой:В този брой: новини от Куклен
Началото на новата учебна година в Куклен отбеляза-

хме заедно с Отец Даниел, който благослови учениците 
и сътрудниците. Хапнахме вкусна торта и казахме довиж-
дане на лятото.

С децата от Центъра за подкрепа на деца и родители 
„Св. Св. Кирил и Методий“ в Куклен посетихме планетари-
ума в Природонаучния музей в Пловдив. Гледахме филм 
за звездите и разгледахме експонатите на животните в 
музея.
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на добър час, ученици!
През цялото лято детски глъч огласяваше къщата на Социален център "Рождест-

во Христово" в ж.к. Люлин. Но лятото свърши и наближи времето за подготовка на 
новата учебна година. По традиция, Социалният център инвестира в децата в името 
на тяхното добро образование и бъдеще. Така и тази година раздадохме на 35 деца 
учебни помагала, тетрадки, комплекти по геометрия, а за първолаците и второклас-
ниците пълен комплект с боички, блокчета, пластелин, дъска и ножичка, сметало 
и всичко необходимо заедно с раничката за училище. Всичко това с пожелание да 
ходят редовно на училище и да се стараят да бъдат прилежни ученици и добри деца 
и да знаят, че който се учи - той ще сполучи. Пожелахме им успех в училище и ги 
изпратихме с китка здравец.

дарение от фондация „Херберт Степич“
За началото на учебната година в нашите центрове за подкрепа на деца и родите-

ли в София, Баня, Куклен и Малко Търново осигурихме спортни обувки на 168 деца 
и пантофи на 66 деца. Дарението бе направено с подкрепата на фондация „Херберт 
Степич“, с чиято помощ гарантираме за втора година храната в тези центрове.
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новини от ЦСРИ "Благовещение"
Кинезитерапевтът и мед.сестра в център Благовещение, Еми Захариева, взе 

участие в  двудневно обучение на тема „Организация на социалното обслужване”, 
предложено от фирма Тренинг Фактори.

На 26.09. се състоя първата от поредица супервизии на екипа работещ с деца и 
младежи с увреждания. По време на сесиите се обсъждат структурни и организа-
ционни проблеми, вътреекипната комуникация и работата по отделни случаи. 

Имаме си доброволка - Виолета, пенсиониран магистър Фармацефт. Тя идва 
всеки ден в центъра от 13 до 15 ч. и работи с младежите - пеят, четат приказки и 
рисуват по тях, учат годишните времена и частите на тялото. Вили ще се грижи 
за децата и младежите от центъра докато траят заниманията с Ирина Атанасова, 
нашият супервизор.

Партньорски посещения
Председателят на сдружението за подкрепа на хората с увреждания в Кьолн, 

г-н Паул Хайдрих, оцени високо постиженията на нашите екипи в Център „Свети 
Франциск“ и Център „Благовещение“ по време на традиционното си есенно 
посещение в страната. 
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Той се срещна с ръ-
ководството на Община 
Тунджа за обсъждане на 
перспективите за създа-
ване на защитено жили-
ще за хора с уврежда-
ния. Г-н Хайдрих сподели 
своите впечатления от 
визитата си и с епископ 
Христо Пройков.

Д-р Херберт Степич, 
водеща фигура в Рай-
файзенбанк и основател 
на едноименната фонда-
ция, посети два от цен-
тровете в София за нас-
таняване на мигранти и 
хора търсещи убежище 
– в кварталите Бусманци 
и Военна рампа. Той по-
жела лично да се убеди 
в необходимостта от под-
крепа за най-уязвимите 
от тях жени и деца. По 
време на посещението си 
д-р Степич бе придружен от представители на Каритас Грац и Каритас София.

Обява за работа
Търсим ентусиазирани младежи за анимиране на децата и младежите настанени 

в приемателните центрове в София – Овча купел, Военна рампа и Враждеба. Пред-
лагаме 100% заетост и трудов договор.


