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Кампанията “Share the journey” („Сподели
пътуването“) бе стартирана на 27 септември от папа
Франциск. Тя има за цел да повиши осведомеността на
обществото за хората, принудени да напуснат дома и
родината си поради жестокостите на войната или природни
бедствия. Инициативата насърчава възможността бежанците
и местните общности да се събират и споделят историите
си с цел укрепване на доверието и връзките помежду си.
Споделянето става чрез снимка, качена в някоя социална
платформа (с хаштаг #sharejourney).

Fair Care Migration
По инициатива на Каритас
Австрия и Каритас Швейцария в
Букурещ се проведе семинар по
проблемите на хората, които отиват
в чужбина да се грижат за стари и
болни хора. Често се случва правата
на болногледачите да не са защитени,
защото работят без договор, обслужват
ги съмнителни агенции, сблъскват се
със социална изолация и експлоатация.
Представители на организации от Изток и Запад, включително и на Каритас София,
приеха единни принципи в тази област и обсъдиха възможности за партньорство при
изпращането и посрещането на циклични мигранти-болногледачи, т.е хора, които
отиват в чужбина за 2, 4, 21 седмици и после се връщат вкъщи преди отново да
заминат.

Първи стъпки в социалното
предприемачество

Общото събрание на Каритас София взе решение организацията да развива
допълнителна стопанска дейност, чрез която да осигуряваме защитена или подкрепена
заетост на хора от уязвими групи, които нямат достъп до пазара на труда или живеят
в социална изолация. Печалбата на социалното предприятие ще използваме за
осигуряване на устойчивост на социалните ни дейности. В частност, върховният
управленски орган реши да стартираме предприятието „Каристо“ – бистро и доставка
на готвена храна. Предвиждаме да наемем хора на длъжностите готвач, сервитьор,
шофьор.
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Нови доброволци
Представяме
ви
официално
новите ни доброволки   Лучия от Италия
и Андреa от Словакия по Европейска
доброволческа служба, които ще са с нас
за една година - от септември 2017. Много
сме щастливи да ги посрещнем и работим
с толкова мотивирани млади хора, които
искат да променят към по-добро живота
на другите. Засега те активно участват
в подпомагане на дейностите в рамките
на проект “Готови за училище” в кв.
Факултета, занимания с деца бежанци,
както и дейности в подкрепа на самотни
майки в център “Рождество Христово”.
В момента доброволките посещават курсове по български език в нашия Център за
интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна” и допълнителни обучения към Каритас
София, които ще им помогнат в дейностите, ежедневието и като цяло развитие на
много нови умения и придобиване на ценни знания.
Европейска доброволческа служба е една от дейностите към програма Еразъм+, финансирана от Европейската комисия.

Първият учебен ден
Първият звънец за децата от
бежанските центрове би. След цяло лято
игра и подготвка те се чувстваха готови и
уверени на първия учебен ден. За тях това
е голяма стъпка към интеграцията, която
е съществено важна за тях в момента.
Те попадат в една среда с други деца,
завързват приятелства и учат заедно. Нека
им пожелаем успех през новата учебна
година.
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Разходка до Бургас

Едно от най-емоционалните събития през този месец бе разходката на
потребители и служители на Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск“
до град Бургас. За тях организирахме посещение на Фестивала на пясъчните фигури
и на Експозиционен център „Флора” за откриването на Есенния цветен базар „Флора
Бургас” 2017. Имахме хубава разходка през прекрасната Морска градина на града,
както и посещение на две изложби в КЦ „Морско казино” – изложба „Подводен свят
– екзотични аквариумни рибки” и изложба „Влечугите – тайнствени и непознати”.
Организационно съдействие за транспорта и като придружител, изцяло на доброволни
начала ни бе оказано от председателката на Сдружение „Гайтани” – Веска Ахмакова,
за което сме много благодарни

Есенни ахтополски празници
Този месец децата от нашия
център „Цветница“ в Малко Търново
бяха поканени на тазгодишното изадние
на Есенните ахтополски празници
„Паламудени вдъхновения и странджански
седенки”. Празниците бяха посветени на
посветени на рибата, автентичната храна,
традиционните и съвременни изкуства.
Организирана бе и детска творческа
работилница, в която се включиха ученици,
преподаватели, художници и доброволци.
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