
 

През месец Май сдружение “Съвет на жените 
бежанкив България” в рамките на кариерния 
форум “Кариера с Кауза” проведе дарителска 
кампания, в помощ на децата бежанци 
обучаващи се в българските училища. 

“Кариера с Кауза” е кариерен форум в 
България, който се организира всяка година и 
предоставя възможности за  професионалната 
реализация добвролчество в сферата на 
гражданския  и неправителствения сектор. 
Всяка година форума избира благотворителна 
кауза, която даа подкрепи, в рамките на 
изложението.  

Сдружение “СЖББ” взе 
участие е пролетен фестивал 
“Наследство”, организиран 
от сдружение “Глобално 
тврочесртво”-повече на 
страница  

На колко хора помогнахме  
през месец Май?  
На страница 3 четете на колко 
хора  успяхме да окажем 
хуманитарна подкрепа и 
сцоциални услуги през м.Май 

2 Продължава на страница 

Lorem Ipsum 

 Ние имаме силата да 
забравим миналото 
Ние имаме силата да 
променим бъдещето 
Вие можете да ни 

помогнете да го направим 

Месечен бюлетин на сдружение “Съвет 
на жените бежанки в България” Май, 2016 

Дарителска кампания в помощ 
образованието на деца-бежанци  
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За тазгодишното издание от екипа на „Кариера 
с Кауза“ избраха да подкрепят една от каузите 
на сдружение „Съвет на жените бежанкив 
Бълагрия“, а именно-подкрепата на децата –
бежанци. Целта на кампанията бе да бъдат 
подпомогант равния достъп до образование на 
децата бежанци, които вече са започнали 
своето образование в българските училища.  
Децата са тези, които са най-адаптивни и 
научават най-бързо и лесно български език в 
семейството. Близките им обаче често пъти 
нямат възможност да им осигурят всички 
необходими пособия за пълноценното 
ежедневие на един ученик. 
Кампанията можеше да бъде подкрепена по – 
няколко начина: 
 

Сдружение “Съвет на жените бежанки в Българив” съвместно с 
кариерен форум “Кариера с кауза” организираха дарителска 
кампания, в подкрепа образованието на деца-бежанци 

- Чрез материални дарения на книги за 
деца и юноши от български автори, които са 
подходящи четива лятната ваканция. Книгите 
могат да бъдат съобразени със списъците за 
задължителна литература от 1 до 12 клас. 

- Физически дарения от фирми и 
работодатели- Фирми, предприятия, 
представители на частен сектор с възможности за 
дарения на компютри, образователни игри, учебни 
пособия 

- Чрез финансови дарения на –които 
можеха да се осъществяват на място на 14 май по 
време на форума-изложение на “Кариера с Кауза” 
в Софийския университет, както и по банков път: 
по дарителската сметка на сдружени: “Съвет н 
ажените бежанки в България” 
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В рамките на изложението “Кариера с Кауза” в подкрепа на 
образованието на деца бежанци общо бяха събрани 176 лв, 
както и много тетрадки, книги, моливи, книжки за 
оцветяване и др. Събраните средства и материални дарения 
ще бъдат включени в подготвените от сдружението 
ученически комплекти и ще бъдат предоставени на децата 
през м. Септември. 
Сдружение СЖББ като неправителствена организация, чиято 
основна дейност е подпомагане интеграцията на бежанците   и  
тъй като образованието е една от най-важните стъпки в процеса 
на интеграция на децата бежанци в българското общество, 
смятаме кампанията в подкрепа на образованието на децата 
бежанци да продължи и извън формата на изложението 
„Кариера с Кауза“. 
Дарителската кампания „Добре дошли в българското училище“ 
ще бъде разгърната през летните месеци (Юли и Август) като 
целта е през периода на дарителската кампания да се съберат 
материални дарения на тетрадки, ученически пособия, раници, 
спортни комплекти (за часовете по спорт), компютри и други 
финансовите дарения, влючително тези, които вече са събрани за 
целите на кампанията (в рамките на изложението „Кариера с 
Кауза“ ), ще бъдат закупени учебни пособия. След приключване 
на дарителската кампания ще бъдат изготвени комплекти от 
събраните материални дарения, и закупените ученически пособия 
ще бъдат предоставени на децата-бежанци на 15 Септември,.  

PR  Александра Попова  гостува на предаването “Преди 
обед” на Българското Национално Радио.  
“Включвайки се в тазгодишното изложение решихме, че 
именно за децата бежанци, които са записани вече 
успешно в българските училища е нужна малко повече 
подкрепа. Семействата на бежанците много често 
имат по две-три деца. По българската образователна 
система е много трудно те да бъдат приравнени и да 
бъдат записани в съответния клас и всички деца се 
записват в първи клас. Семейството среща материални 
трудности да подпомага всички деца.” 

За месец Май в социално-
информационния център и в 
хуманитарния център, към 
сдружението, бяха 
подпомогнати  със социални 
услуги (като превод, 
придружуване до различни 
държавни институции, с 
прехвърляне на здравни 
осигуровки) както  и с 
хуманитарна помощ  (под 
формата на материлани 
помощи –дрехи, храна, обувки,  
хигиенни артикули) общо 149 
бежанци и  281 търсещи 

На колко хора 
помогнахме през 
месец Май? 
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Сружение “Съвет на жените бежанкив България” взе участие в Пролетен фестивал 
“Наследство”, организиран от сдружение “Глобално творчество” 

Фестивалът се провежда за втора поредна 
година като и тази година представи почти 
всички форми на нематриалното изкуство: 
музика, багри, вкусове, танци, работилници и 
занаяти и мн.др. Основната идея на фестивала е 
той да бъде културен мост между различните 
общности и националности в България, да бъде 
един подтик за промяна мисленото на 
обществото, чрез него хората да намерят това, 
което ги обедиянва и сплотява. 
Фестивала “Наследство” е повод за 
сближаване, приемане и взаимно уважение 

между различните етноси и бежанците у нас. 
Именно за това екипът на сдружение “Съвет на 
жените бежанкив България” за втора поредна 
година участва в организацията на това 
мултикултурно събитие. Фестивала се проведе в 
залата на постоянната експозиция в 
Националния Политехнически музей, която беше 
изпъстрена от цветовете на колоритните носии от 
всички краища на света: български, арменски, 
сирийски, тунизийски, иракси, палестински, 
ливански, египетски. Всички гости имаха 
възможността да се насладят на изпълненията  
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Съвет на жените бежанки в България 
Ние	  имаме	  силата	  да	  забравим	  
миналото	  
	  	  
Ние	  имаме	  силата	  да	  променим	  
бъдещето	  
	  	  
Вие	  можете	  да	  ни	  помогнете	  да	  го	  
направим	  

Всички гости имаха възможността да се налсадят на 
изпълненията на народни песни, арменски и цигански танци, 
както и на прекрасното изпълнение на aрабски песни и 
стихотворения, представени от деца бежанци.Програмата 
включваше още работилница за децата, кулинарна изложба с 
дегустация, на гозби от арабския свят, осигурена от Мулти 
Кути Колектив. 
Програмата на събитието включваше още  изложба на 
народни носии от България, Армения, Сирия, Ливан, 
Палестина, Египет, детска работилница за традиционно 
творчество, кулинарна изложба с дегустация, осигурена от 
Мулти Култи Колектив, представяне на пролетните обичаи 
на арменската, ромската, българската и други общности, 
дискусия на тема културно многообразие, прожекции и 
концерт. 

Съвет на жените бежанки в България Мaй, 2016 

Фестивала “Наследство”-  ...продължение от стр.4 


