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Здравословно

През май с Мулти култи колектив и с подкрепата на 
Столична община организирахме Фестивал на 
солидарността. 

В рамките на фестивала имаше две кино прожекции 
на знакови филми, поп/джаз концерт, изложба на хора в 
уязвимо положение, фото кът с български и 
чуждестранни носии, които желаещите можеха да 
облекат и да се снимат, работилница по смях, рисуване с 
къна, работилница по компостиране, изработка на 
бижута, калиграфия, storytelling, дискусии, аудио 
преживявания, лаборатория по сугестопедия, пункт за 
дарение на памперси, сухо мляко и книги, ролева игра, 
даваща възможност на решилите се да влезнат в ролята 
на хора в уязвимо положение и техните близки.

Обединяващ момент на фестивала бяха цветните 
флагчета, на които хората писаха послания за 
солидарност към уязвими групи, общочовешки послания 
и призиви за правене да добри дела. 
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Работна среща
Новоизбраният управителен съвет на Каритас София (Росица Николова, Отец Михал 

Шлахцяк и Весела Чолакова) се срещнаха с досегашните членове на Съвета (Иво 
Драганов, Отец Петко Вълов и Весела Садовска) за постигане на приемственост в 
управлението на сдружението. Срещата бе домакинствана от Н.В.Пр. Христо Пройков, 
който даде ценни насоки за интегрирането на хората бягащи от военни конфликти, за 
привличането на децата и младежите към милосърдните дела, за свещеността на брака и 
семейството. 

Важно признание
Каритас София получи грамота-признание за дългогодишната си успешна работа със 

СУ „Св. Климент Охридски“. Това се случи на международна кръгла маса под надслов 
„Пътища на професионализма в социалната работа“.

Срещата бе посветена на 20-годишнината на специалност Социални дейности и 10 
години от създаването на катедра „Социална работа“ в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“.

От наша страна на кръглата маса участваха Вяра Границка – ръководител на екипа на 
ЦСРИ за деца и младежи с увреждания „Благовещение“ и Александра Кисьова – социален 
работник в „Рождество Христово“ – социален център за жени в неравностойно положение.

Фестивал на Зелениката
Както всяка година децата от Центъра за подкрепа на 

деца и семейства „Цветница“ в Малко Търново взеха дейно 
участие във Фестивала на Зелениката. Тази година, по 
молба на организаторите, те нарисуваха поканите за 
официалните гости от държавните и регионални 
институции. После присъстваха на място и радваха хората 
с изпълнения на любимите си песни от региона, направиха 
работилница  и изложиха на специален щанд сувенирите 
направени от тях. 

Здравословно хранене
Учениците от Център за подкрепа на деца и семейства "Св.Св. Кирил и Методий" в 

Куклен присъстваха на лекция посветена на здравословното хранене.
Лекцията бе проведена от мед. сестра Ангелина Бояджиева и беше по инициатива на 

психолога на центъра Елисавета Бъчварова. Учениците слушаха с интерес и участваха с 
въпроси и мнения по темата. В края на срещата решиха, че с удоволствие ще се включат в 
други подобни, за да научат повече за ползата от това да се хранят здравословно и кои 
храни и напитки трябва да изключат от менюто си.
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Зад граница
Незабравимо преживяване за "своите баби" организираха  

нашите колеги от "Св. Василий" - Дневен център за стари хора в 
село Покрован.

На специална екскурзия бабите са посетиха Киприно - 
най-близкото до общата граница село, Ористияда и Димотика - 
градът известен като „столицата на три империи”. Там 
разгледаха "Златната църква" - наричана така заради пищната 
си украса от 14 каратово злато. Църквата е построена само за 2 
години през 90-те години на 20-ти век и се слави, като 
архитектурно постижение. Върнаха са се вечерта уморени, но 
щастливи. 

Екипът ни в Покрован е важна част от живота на селото, 
защото ежедневно осигурява топъл обяд и добра дума на 
самотно живеещите стари хора.

На добър път!
Щастливи сме да пожелаем "На добър път!" на абитурентите от Социално-учебно 

професионален център към Комплекс за социални услуги 
"Свети Георги" гр. Пловдив.

Осем момичета абитуренти от Социално-учебно 
професионален център към Комплекс за социални услуги 
"Свети Георги" гр. Пловдив преживяха мечтата си за 
официални тоалети, грим и прическа благодарение на 
усилията на нашите прекрасни колеги - Галина Христова и 
Весела Чолакова.

Галина Христова - ръководител на нашия екип за 
домашни грижи в Пловдив започна кампанията по 
набирането на тоалети за абитурентите през март по 
молба на директора на центъра. Тя благодари на всички, 
които откликнаха на призива и дариха не само тоалети, но 
и бижута и обувки, за да бъде специалният ден незабравим 
за момичетата. 

Гримът бе осигурен от "Орифлейм" с активното 
съдействие на Весела Чолакова - член на управителния съвет на Каритас София и енорийски 
отговорник на Каритас Пловдив. С доброволен труд се включи госпожа Катя Събчева, тя 
направи официални прически, с които момичетата засияха.



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:  

-

-
-

Библиотеката в Бусманци
Благодарение на нашия екип и доброволци библиотеката в Специалния дом за временно 

настаняване на чужденци в Бусманци възобнови дейността си. Тя ще функционира и като 
читалня, и като заемна, а фондът и е обогатен с нови книги. Новите заглавия постъпват  
благодарение на кампанията, която нашата доброволка и докторант в БАН Йелис Еролова 
организира сред своите колеги. 

Доброволци във Факултета
Група прекрасни млади хора, обединени от World ventures foundation посетиха Центъра 

за подкрепа на деца и семейства в кв. "Факултета".
Те пристигнаха въоръжени с четки, бои и много ентусиазъм и освежиха стените, вратите 

и оградата на центъра. Резултатът е чудесен, а благодарността на екипа на центъра и 
децата - безкрайна.

Конна терапия
В изпълнение на волята на дарителите от Сдружение 

„Гайтани” в края на месеца хората с увреждания от център 
„Свети Франциск” село Веселиново бяха на пикник в Конна 
база „Табора” край град Сливен. Екипът на базата има опит 
в провеждането на хипотерапия за хора със специални 
потребности. 

Любезните домакини ни посрещнаха с лека почерпка 
последвана от запознаване с понитата и конете. Нашите 
потребители много ги харесаха - сресваха ги, правиха им 

прически, храниха ги, някои от тях дори направиха разходка  в района на базата, стреляха с 
лък, скачаха на батут, храниха местния любимец – кучето Бенджи, както и огромния заек. 
Гостоприемните домакини ни поканиха отново. 

За учениците, включени в проект „Достъп до образователни 
ресурси” в село Баня, месецът беше изпълнен с празници, 
пътувания и хубави емоции. Част от тях се поздравиха с успешно 
завършената учебна година, пяха и танцуваха на станалия 
традиционен Пролетен концерт и зарадваха всички с таланта и 
наученото. 

Майски празници

info@caritas-sofia.org 


