Уважаеми приятели и партньори,

До момента в София Тех Парк (СТП), с подкрепата на компании от иновативната екосистема
на територията на Парка, а и извън него, успяхме да обзаведем и оборудваме помещения,
в които от началото на март месец са настанени и живеят над 50 украински граждани, които
се опитват, доколкото е възможно, да възстановят своето нормално ежедневие.
Освен стаите за настаняване, с дарения и много подкрепа и помощ от партньорски
организации, е създаден кухненски кът, детска стая, дневни - столови, перални помещения,
безплатен интернет, компютърна зала, осигурени са дрехи, битова химия, всекидневни
доставки на кетъринг и др. Процесите продължават да са динамични и към нас продължават
да се обръщат различни организации и частни лица за осигуряване на подслон за още
украински граждани.
Навлизаме във втора фаза на оказване на помощ, в която, в условия на партньорство и
сътрудничество между София Тех Парк и Сдружение „Помощ за Украйна“(създадено
и учредено от украински граждани), предстои оборудване и стартиране работата на
Интеграционен център за бежанци (Центъра) не само за настанените на територията
на СТП бежанци, а на по-широк кръг от нуждаещи се, настанени в цяла София.
Основните дейности на Центъра ще бъдат фокусирани върху разработване на концепция
за иновативни социални инструменти за интеграция на бежанците и ще включват:
•
•
•
•
•
•
•

Разработване на практики и иновации за справяне с посттравматичен стрес в
резултат от войната;
Провеждане на бързи курсове на български и английски език, предназначени за
бежанци;
Предоставяне на финансови съвети и правна помощ за бежанци;
Подпомагане на бежанците при търсене на работа или стартиране на бизнес;
Осигуряване на социална интеграция за деца на бежанци (посещаване на детска
градина/училище, включително контакт с университети);
Създаване на условия за осъществяване на трансфер на технологии с участието на
бежанци;
Кампании по намиране на спонсори, дарители и кандидатстване по програми за
подкрепа на бежанци за устойчивост на начинанието.

Една голяма част от необходимите неща за стартиране работата на Центъра вече са
набавени чрез дарения от съмишленици. Все още има необходимост от дооборудване на
някои зали и кабинети със специфично предназначение. В тази връзка се обръщаме към
Вас като наш партньор и приятелска организация с призив за подкрепа на усилията ни,
като се включите с помощ спрямо желанията и възможностите (необходимото оборудване
и мебели са в приложения списък).
Всички получени дарения ще бъдат изразходвани прозрачно и публично при
спазване на всички стандарти за отчетност и проследимост.
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За допълнителна информация при желание за включване, моля да се свържете с нас, за да
се организира логистиката и бъдат избегнати дублажи при доставките:
0889900620 – Паола Петкова; 0889900638 – Диляна Бояджиева
Приложени са:
1) Списък с необходими неща за оборудване на Интеграционния център за бежанци.
2) Кратко представяне на центъра и основните насоки за дейността.
Предварително Ви благодарим за вниманието и се надяваме заедно да можем да помогнем
на украинските жени и деца и в този процес, който всъщност е най-труден – предстоящата
интеграция!
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