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Изграждане на екипа

	 По-голяма	част,	75	души,	от	служителите	на	Каритас	
София	се	събрахме	за	3	дни	в	палатков	лагер	край	язовир	
Батак.	 Дойдохме	 от	 Малко	 Търново,	 София,	 Покрован,	
Куклен,	 Бургас,	 Пловдив,	 Баня,	 Харманли	 и	 Ямбол.	
Запознахме	се	с	много	нови	колеги,	разделихме	се	с	много	
нови	 приятели.	 Битовите	 трудности	 ни	 затрудниха,	 но	 и	
здраво	 ни	 сплотиха.	Организаторите	 от	 екипа	 на	Домашни	
Грижи	 се	 справиха	 успешно	 с	 нелеката	 задача	 и	 получиха	
заслужени	благодарности	от	всички	участници.	Програмата	
съдържаше	развлекателни	и	състезателни	игри,	дейности	за	
опознаване,	за	лидерски	умения.	Заедно	приготвяхме	храната	
си	 и	 се	 грижехме	 един	 за	 друг.	 Вечерите	 край	 огъня	 бяха	
възможност	 за	 изява	 на	 неподозирани	 таланти.	Събитието	
усили	 чувството	 ни	 за	 принадлежност	 към	 семейството	 на	
Caritas.

	 На	21	август	ръководството	на	Столична	община	и	
над	двадесет	представители	на	неправителствения	сектор,	
сред	 които	 и	 Каритас	 София,	 се	 събраха	 за	 официалното	
подписване	 на	 Споразумение	 за	 сътрудничество	 между	

Споразумение за сътрудничество



София диша
	 Децата	 от	 Център	 „Благовещение“	 участваха	 в	 благотворителен	 базар	 в	
рамките	на	фестивала	„София	диша”	–	предлагахме	нашипроизведения,	изработени	
по	 време	 на	 заниманията	 по	 трудова	 терапия.	 На	 шатрата	 в	 пространството	 зад	
храм-паметник	 „Св.	 Ал.	 Невски”	 изделията	 ни	 бяха	 представени	 от	 Веда	 Петрова-	
кинезитерапевт	 и	 Надежда	 Василева	 –	 майка	 на	 Мария	 Василева,	 потребител	 на	
ЦСРИ	„Благовещение“.

Столична	Община	и	гражданските	организации	за	постигане	на	социална	закрила	и	
включване,	чрез	социални	услуги.Основната	цел	на	Споразумението	за	сътрудничество	
е	да	се	подобрят	условията	за	развитие	на	местната	политика	в	Столицата	с	оглед	
повишаване	качеството	на	социалните	услуги	при	спазване	принципите	на	прозрачност	
и	публичност.

Езиков курс на море
	 На	 14ти	 август,	 32	 деца	 от	
Центровете	 за	 настаняване	 във	 Военна	
Рампа,	 Враждебна	 и	 Овча	 Купел	
заминаха	 за	 Златни	 Пясъци	 заедно	 с	
техните	обучители	на	5	дневна	екскурзия	
и	 курс	 по	 български	 език.	 Тъй	 като	
много	 от	 тези	 деца	 никога	 не	 са	 били	
на	 море,	 лагерът	 им	 даде	 невероятна	
възможност	да	научат	нови	неща	и	да	се
забавляват.	Всеки	ден	за	децата	беше	подготвена	разнообразна	програма	включваща	
различни	занимания	като	ходене	на	плаж	и	басейн,	интензивно	изучаване	на	български	
език,	отборни	игри	и	спорт.	5	дневното	пътуване	оказа	положително	влияние	върху	
благосъстоянието	 на	 децата,	 тяхната	 езикова	 подготовка	 по	 български	 език	 и	 като	
цяло	им	даде	много	нови	положителни	преживявания.

Детска занималня в Център „Рождество Христово“
	 Вече	е	краят	на	лятото.	Десетината	
деца,	 които	 посещаваха	 организираната	
лятна	 занималня	 в	 нашия	 Център	 не	
искат	 да	 се	 разделят.	 Станаха	 истински	
приятели	 в	 игрите	 и	 забавленията	
–	 пяха,	 танцуваха,	 играха	 на	 воля,	
твориха	 в	 арт	 работилницата,	 помагаха	
при	 подреждането	 и	 почистването	 на	

2	стр.Deus Caritas Est  септември  2017



столовата,	 поливаха	 зеленчуковата	 и	
цветната	градина,	по-големите	се	грижеха	
за	 по-малките,	 празнуваха	 рождени	 дни,	
четоха,	 рисуваха,	 смяха	 се	 и	 плакаха.	
Сред	тях	имаше	деца	на	бежанци,	които	не	
разбират	български,	но	разбират	езика	на	
приятелството.	Особена	заслуга	за	всичко	
това	имат	нашите	всеотдайни	доброволки	
–	кака	Маги	и	кака	Деница	под	контрола	на	
социалния	работник	Александрина.
	 Всички	деца	се	храниха	безплатно	в	Центъра.
	 Децата	изработиха	изделия	от	филц,	чиито	снимки	изпратихме	за	специално	
организираната	изложба	в	НДК,	по	повод	предстоящото	председателство	на	България	
в	ЕС.
	 За	 новата	 учебна	 година	 35	 деца,	 които	 посещават	 училище	 получиха	
ученически	раници,	тетрадки,	блокчета	за	рисуване,	боички,	четки,	химикалки	и	други	
ученически	помагала.	Да	им	пожелаем	успех	през	новата	учебна	година.

Арт-терапия във Веселиново
	 През	месец	август	заниманията	по	трудотерапия	и	арт-терапия	в	Център	“Св.	
Франциск“	отново	бяха	свързани	предимно	с	работа	с	глина.	Работата	беше	групова,	с	
групи	от	по	5-6	души.	В	процеса	на	моделиране	на	глина	се	усъвършенстваха	уменията	
за	работа	с	глина.	Целеше	се	подобряване	на	работата	на	хората	с	увреждания	при	
изработване	 на	 сувенири	 и	 маски.	 .	 Основните	 операции	 бяха	 изливане	 на	 гипс,	
обрабока	на	глина,	оцветяване,	лепене,	лакиране	и	карвинг.

	 От	 3ти	 август,	 нашите	 прекрасни	
клиенти	 Ахмед,	 Ахмед,	 Махмуд	 и	
Ибрахим	 са	 на	 работа	 в	 Slam	 Cloth-
ing	 Group	 във	 Видин.	 Там	 те	 работят	
във	 фабриката	 на	 организацията,	
където	 шият	 висококачествени	 дрехи	
за	 България	 и	 чужбина.	 Искаме	 да	
благодарим	 на	 Slam	 Clothing	 Group	 за	
предоставената	 невероятна	 възможност	
и	 се	 надяваме,	 че	 за	 в	 бъдеще	 и	 други	
наши	 клиенти	 ще	 намерят	 работа	 там.

Рaбoта за бежанци
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Ателие по готварство
	 Потребителите,	които	участват	в	тази	група	се	учат	и	упражняват	несложни	
дейности,	свързани	с	приготвянето	и	поднасянето	на	храната	–	през	месец	август	бяха	
приготвени	Ябълков	щрудел	със	стафиди,	Канелени	бисквити,	а	в	края	на	месеца	си	
направихме	Сладоледено	парти,	с	изработване	на	мелби	от	 групата	по	 готварство.	
Бяха	 упражнени	 редица	 дейности	 като	 сеене	 на	 брашно,	 правилно	 смесване	 на	
продуктите,	рендосване	на	ябълки	на	ренде,	наситняване	на	орехи,месене,	рязане	с	
фигурки,	оформяне	на	краен	продукт,	поставяне	във	форма,	аранжиране	на	готовите	
продукти,печене,	 работа	 с	 уреди,	 аранжиране	 на	 масата,	 поднасянето	 на	 готовия	
продукт	и	други.

	 Ателието	 спомага	 за	 приготвяне	 както	на	елементарни	ястия,	 така	и	на	по-
сложни	десерти;	привикване	към	самообслужване	при	сервиране,	навици	за	правилно	
хранене,	подреждане	на	масата,	естетически	вкус.

Каритас	София,	София	1309,	ж.к.	„Илинден”
бул.	„Ал.	Стамболийски”	№190,	бл.	55,	вх.	В
тел.:	02.920.08.25,	0887.527.169
ел.	поща:	info@caritas-sofia.org		

	 Заедно	с	колегите	от	Секретариата	
на	 Каритас	 България	 организирахме	
международна	 кръгла	 маса,	 на	 която	
представихме	 резултатите	 от	 мащабен	
едногодишен	 проект	 за	 интегриране	
на	 бежанци	 и	 мигранти.	 За	 първи	 път	
чрез	 този	 проект	 осигурихме	 временно	
настаняване	 и	 парично	 подпомагане,	
трудова	 борса	 за	 намиране	 на	 работа,	
семинар	за	управление	на	семеен	бюджет.	

	 Събитието	 бе	 уважено	 от	 Генералния	 секретар	 на	 Каритас	 Европа,	
представители	 на	 Каритас	 Германия,	 ВКБООН,	 Българския	 съвет	 за	
бежанци	 и	 мигранти,	 БЧК,	 БХК,	 други	 неправителствени	 организации,	
както	 и	 представители	 на	 местната	 власт	 и	 държавни	 институции.

Проведохме	 курсове	 по	 български	 за	 деца	 и	 възрастни.	 Поддържаме	 менторска	
програма.	Съдействахме	за	рехабилитацията	на	деца	с	увреждания	в	нашия	център	
„Благовещение“.	 Чрез	 тези	 дейности	 успяхме	 да	 подкрепим	 2586	 души.	 Проектът	
осъществихме	в	партньорство	с	„Католически	служби	за	помощ“.

Интеграцията – реалност и възможности


