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Кои сме ние

Какво правим

• Организация, създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в
България.
• Федерация на епархийни католически организации: „Каритас Витания“ към Софийско-пловдивската епархия, „Каритас Русе“ към Никополската епархия, „Каритас София“ към епархия „Св.
Йоан XXIII“.
• Неправителствена организация, регистрирана
в обществена полза.
• Част от световното семейство „Каритас Интернационалис“ – конфедерация на благотвори
телните организации на Католическата църква,
включваща 164 национални организации от цял
свят.

• Подпомагаме нуждаещите се хора чрез нашата
мрежа от организации членки и техните структури по места.
• Предоставяме информация на мрежата с цел поефективна социална дейност.
• Насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от
мрежата.
• Подкрепяме нашите организации в изграждането
на капацитета им.
• Представляваме организациите от мрежата и защитаваме техните интереси на национално и международно ниво.
• Сътрудничим с други сродни организации с акцент
върху екуменизма.
• Застъпваме се пред държавата и външни дарители.

Нашите принципи
• Партньорство: ефективното ни партньорство създава солидарност между нашите организации членки, другите организации, споделящи идеите ни, общностите и хората, с които
работим.
• Субсидиарност: централно място в нашата
„Каритас“ идентичност заемат нашите организации членки и ние се стремим да ги насърчаваме
и укрепваме, за да имат по-голяма самостоятелност и да поемат по-големи отговорности.
• Участие: гарантираме, че хората, на които
служим, пряко участват в планирането, управ
лението и осъществяването на дейностите ни.  
• Оправомощаване: помагаме на хората да развият и реализират пълния си потенциал и да
изградят отношения на взаимно уважение, така
че да могат да контролират и да подобряват качеството на живота си.
• Независимост: определяме своите оперативни приоритети и програми и не позволяваме да
бъдем използвани като инструменти, служещи
на местни или чуждестранни икономически или
политически интереси, особено когато те не са
в съответствие с учението на Католическата
църква.
• Добро стопанисване и отчетност: полагаме
всички необходими усилия, за да осигурим отчетност пред хората, на които служим, тези,

които подкрепят работата ни, и обществото
като цяло.
• Равенство: служим на хората безпристрастно,
особено на тези, които са най-бедни и най-уязвими,
водейки се от обективна преценка на положението
им и на заявените от тях нужди, независимо от
раса, възраст, пол, физически възможности, етническа принадлежност, религиозни или политически
убеждения.
• Защита: стремим се да осигурим безопасността
на хората, с които и за които работим.
• Координация: сътрудничим с правителството и
местните власти, църкви, с други религиозни организации, с гражданското общество, с други членове
на общностите за подпомагане и развитие, както и
с всички други заинтересовани страни.
• Застъпничество: застъпваме се – на национално
и международно равнище – за и заедно с бедните и
маргинализираните, за да се обърне внимание на
тяхното положение и основните или структурните причини за бедността и несправедливостта и да
се предприемат мерки за нейното изкореняване.
• Обучение и развитие: инвестираме в нашите сът
рудници, за да се гарантира, че те имат уменията,
опита и отношението, необходими за постигане на
пълния им потенциал, както и че „Каритас“ постига
своя потенциал и полага най-големи усилия за хората,
които са бедни, маргинализирани или потиснати.

„Каритас България“ е член на:
„Каритас Интернационалис“
Български съвет за бежанци и мигранти
Българска платформа за международно развитие
Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Християнски организации срещу трафика на хора (COATNET)
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Защото сиромасите
всякога имате при себе си
(Мк. 14,7)

Измина 2021 година, в която – въпреки изпитанията, отново издигаме
благодарността си към Бог за всичките Му благодеяния към нас: „Той
прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои болести.“
(Пс.103,3)
Бог е, който изцерява нашите рани, но ни поверява същата задача,
особено грижата за „малките“: „А Царят ще им отговори: Истина ви
казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои
братя, на Мен сте го направили“. (Матей 25:40)
Мотото на изминалата година беше: „Защото сиромасите всякога имате при себе си“ (Мк.14,7), като продължава с думите: „И, кога поискате
можете да им сторите добро“.
Служението е голямо добро към бедните, затова то не е прието от служителите в „Каритас“ като работа, а участие в спасителната любов на
Бог. Изразявам благодарност и признателност към всички, ангажирани с дейността на „Каритас“, като ви благославям с любов, за да може
да изпълнявате мисията, към която сме призвани!

Монс. Румен Станев
Помощен епископ на Софийско-пловдивска епархия
Президент на „Каритас България“

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

•

www.caritas.bg



Милосърдие в действие
Годината в цифри
„Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят
в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, „Каритас България“ подкрепя своите организации членки в извършването на
социална дейност чрез структурите им по места.

Мрежата на „Каритас“ в България

Подкрепени хора

Годишен отчет 2021
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Оказана подкрепа
Сътрудниците на „Каритас“ в България предоставят ежедневни комплексни грижи и услуги, концентрирани в центрове и мобилни кабинети, като едновременно с това сътрудниците от енорийските
организации на „Каритас“ ежедневно се срещат с хора в уязвимо положение и оказват своевременна
подкрепа и грижа.

През 2021
година сътрудниците на „Каритас“ в
България подкрепиха 4990
l
459 възнуждаещи се хора. Сред
растни хора
подкрепените през
от 13 градове
годината хора
и села в областибяха:
те Плевен, Враца,
Русе, Бургас, Пловдив
и София получаваха професионални здравни и социални грижи в своите домове,
предоставени от медицинските
сестри и домашните помощници от центровете за Домашни
грижи на „Каритас“ към „Каритас Русе“, „Каритас София“ и
„Каритас Витания“.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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51 възрастни хора в гр. Русе
получаваха ежедневно в домовете си храна, благодарение на
услугата „Кухня на колела“ на
„Каритас Русе“.
l

29 възрастни хора получаваха ежедневно консултиране,
храна и занимания по интереси, съобразени с техните индивидуални потребности от организиране на свободното време,
взаимопомощ, закрила и социална интеграция в Дневния
център на „Каритас София“ за
възрастни хора в с. Покрован
„Св. Василий Велики“.
l

www.caritas.bg
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205 деца, младежи и пълнолетни хора с увреждания
получаваха ежедневни специализирани грижи в дневните
центрове за социална рехабилитация и интеграция към „Каритас София“ и „Каритас Русе“:
„Благовещение“ в гр. София,
„Милосърдие“ в гр. Русе, „Св.
Франциск“ в с. Веселиново (област Ямбол) и „Св. Викентий“ в
Белене.
l

5 жени, жертви на насилие
или трафик на хора, получаваха професионална комплексна
подкрепа и възможност за настаняване в кризисния център
на „Каритас Русе“ в гр. Русе.
l
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339 деца и младежи в неравностойно положение получаваха социални, психологически и
образователни грижи в центровете за обществена подкрепа и
центровете за информиране,
консултиране, обучение и подкрепа към „Каритас Русе“ и „Каритас София“: „Св. Св. Кирил и
Методий“ в гр. Куклен, „Том Сойер“ в гр. Русе, „Св. Марта“ в гр.
Белене, „Цветница“ в гр. Малко
Търново, „Готови за училище“ в
гр. София.
l

42 деца от етническите малцинства бяха включени в извънкласните дейности на „Каритас София“ за социална и
образователна интеграция по
програма „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня (област
Сливен).
l
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1556 бездомни хора получаваха здравна, социална, психологическа подкрепа, храна,
дрехи, лекарства от първа необходимост, подслон, възможност за поддържане на личен
тоалет (къпане, пране) и други
специализирани грижи  в  центъра за временно настаняване
на бездомни хора на „Каритас
Русе“ „Добрият самарянин“ в
гр. Русе, в центъра за мобилна и
стационарна грижа на „Каритас
София“ в гр. Бургас, в центъра
на „Каритас Русе“ за социална
рехабилитация и интеграция в
гр. Русе, в мобилния център за
подкрепа на „Каритас София“ в
гр. София.
l

дейности на „Каритас София“.
Хора, пребиваващи в Специалните домове за временно
настаняване на чужденци в
Бусманци и Любимец, взеха
участие в неформалните обучителни дейности и арт-занимания, организирани от „Каритас
София“.

1612 хора, получили бежански или хуманитарен статут,
получаваха социални, здравни,
психологически, образователни
и други специализирани грижи
в център „Св. Анна“ на „Каритас София“ в гр. София. Деца,
младежи и жени, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците,
се включиха в обучителните
l

Годишен отчет 2021

302 човека получиха подкрепа от сътрудниците към
енорийските „Каритас“ организации.
l

364 бедни и уязвими хора
получиха хуманитарна подкрепа.
l
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Социални предприятия на „Каритас“
През 2021 г. 26 човека в уязвимо положение участваха в дейностите на социалните предприятия на
„Каритас“. В мрежата на „Каритас“ в България функционират следните социални предприятия:
В подкрепа на хора с увреждания и дългосрочно безработни хора, в гр. Раковски функционира социалното предприятие „Работилница на
„Каритас“ към „Каритас Витания“. В него ръчно
се изработват свещи, сапуни и сапунени букети.
Участието в трудовите дейности и обученията,
както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип, помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си и да преодолеят
социалната изолация, в която се намират.
l

В подкрепа на деца в риск, деца и младежи с увреждания и жени в неравностойно положение в
гр. София работи социалното предприятие „КаритАрт“ към „Каритас София“, което чрез интерактивни занятия прокарва път на интеграцията
и социализацията на уязвими групи хора в обществото. В „КаритАрт“ се изработват картички,
значки, глинени изделия, изделия от кожа, прежда и текстил.
l

В подкрепа на хора в неравностойно положение
в гр. София работи бистро „Каристо“ към „Каритас София“, предлагащо вкусна традиционна ливанска храна. Социалното предприятие осигурява защитена заетост и възможност на работещите
в него да усъвършенстват своите професионални
умения. Печалбата от работата на бистрото се използва за подпомагане на социалните дейности
на „Каритас София“.
l

Социално фермерство: в гр. Раковски „Каритас Витания“ се ангажира със социално-пред
приемаческа дейност, свързана със засаждане на земеделски култури и тяхното
обработване. Събраните средства от
продукцията се използват за подпомагане дейностите на „Каритас Витания“ в подкрепа на уязвими групи
от хора.
l
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Застъпничество
Следвайки мисията си да бъде в подкрепа на бедните и нуждаещите се хора, „Каритас България“
планира и осъществява редица застъпнически действия пред правителството и
отговорните институции. Целта е да
бъдат разработени и приложени дългосрочни и ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните
и уязвими хора, като гарантират правата и
достъпа им до социални, здравни и образователни
грижи и услуги.

През 2021 г. „Каритас България“ продължи да участва
в
междуведомствени
работни групи към
МТСП, МВР и МС
и да изразява свои
позиции по въпроси,
свързани с дългосрочните грижи в домашна среда,
стандартите за качество на социалните услуги, бедността и социалното изключване, фонд за убежище, миграция и интеграция.

Лицензиране по новия Закон за социалните услуги
„Каритас България“ съдейства на своите организации членки да лицензират извършваните от тях услуги в подкрепа на уязвими хора, съобразно новите изисквания на Закона за социалните услуги. В
ситуацията на липса на ясни инструкции, с общи усилия и чрез професионални дискусии, мрежата на
„Каритас“ в България се справи с всички възникнали предизвикателства, получи лицензите си и продължи да предоставя социални услуги в подкрепа на хора в уязвимо положение.

„Каритас“ е загрижена: приобщаващи пазари на труда
През 2021 г. излезе поредното издание на „Каритас“
е загрижена“ – ежегодна поредица от доклади на „Каритас Европа“ и членуващите в нея организации, сред
които и „Каритас България“, разглеждаща различни аспекти на бедността в Европа.
През 2021 г. изданието постави акцент върху приобщаващите пазари на труда в Европа. Включените в него
доклади на „Каритас България“ и на още 16 „Каритас“
организации, откроиха конкретни предизвикателства,
пред които са изправени най-уязвимите членове на обществото по отношение на заетостта и начините, по
които националните политики и политиките на ЕС се
справят с тези предизвикателства.
Докладите за бедността, част от поредицата „Каритас“
е загрижена“, информират местните, регионални, национални и европейски власти и формулират препоръки, базирани на ежедневната работа на „Каритас“ с
хора, живеещи в бедност. Те гарантират, че гласовете
на уязвимите членове на нашето общество се чуват и
ще подкрепят усилията за застъпничество на „Каритас“ на национално и европейско ниво. Докладът на
„Каритас България“ може да бъде прочетен на сайта
на федерацията: www.caritas.bg.
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Достъп на възрастните хора (65+)
до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност

През 2021 година поставих
ме началото на инициативата
„Достъп на възрастните хора
(65+) до дългосрочни грижи в
дома и общността – политики и
реалност“, чрез която целим да
окажем влияние за промяна на
съществуващите национални
и местни политики за дългосрочни грижи за една от найуязвимите групи в българското
общество – възрастните хора. В
рамките на инициативата:
ще изследваме и анализираме изпълнението и адекватността на мерките, заложени
във водещи национални и
местни политически документи, в които е залегнала темата
за дългосрочните грижи в дома
и общността;
l

ще изготвим препоръки за
актуализиране на ангажиментите на държавата и за насърчаване на участието в застъпничеството за адекватна политика
за дългосрочни грижи на поширок кръг от граждански организации;
l

Достъп
на възрастните хора (65+)
до дългосрочни грижи
в дома и общността –
политики и реалност

ще повишим чувствителността към проблема на гражданите
(широката общественост), чрез
провеждането на кампания в
социалните медии.
l

Реализираме
инициативата
„Достъп“ заедно с партньорите ни от мрежата на „Каритас“
в страната: „Каритас Витания“,
„Каритас Русе“ и „Каритас София“, които работят на първа
линия, оказват директна подкрепа на възрастните хора, добре познават техните нужди и
активно участват в живота на
местните общности.
Инициативата „Достъп на
възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова
подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

www.dostap.caritas.bg
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Училище
на „Каритас“ е
учебен център, реализиращ обучения за повишаване професионалния капацитет
и мотивацията на сътрудниците
на „Каритас“. Обученията се
провеждат от мобилни
екипи от преподаватели.
Видове обучения: въвеждащо – разглежда базисни теми, свързани с визията, мисията, ценностите и
структурата на „Каритас“; надграждащо – надгражда темите,
застъпени във въвеждащото
обучение, и специализирано –
тясно профилирано и свързано
със спецификите на конкретна
дейност на „Каритас“. Организират се и обучения и срещи от
епархийните „Каритас“ организации за сътрудниците на „Каритас“ по места.

През 2021 г. в рамките
на Училище на „Каритас“
се проведе въвеждащо обучение за сътрудници на „Каритас“. Обучението се проведе
на 17.09.2021 г. в обучителната
зала на църквата „Рождение на
Света Дева Мария“ в гр. Белене,
с лектори – енорийският свеще-

Годишен отчет 2021

ник отец Паоло Кортези и генералният секретар на „Каритас
България“ – г-н Емануил Паташев. Участниците бяха 11 души,
новоназначени служители от
услугите на „Каритас Русе“ в
гр. Белене и с. Бърдарски геран,
както и доброволци към енорийския „Каритас Белене“.
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Международно сътрудничество
През 2021 г.
продължихме или
стартирахме инициативи по ключови теми, свързани с младите хора, социалното
предприемачество, възрастните
хора, миграцията и хората,
търсещи или получили
международна закрила.

Социална икономика
Развитие на социалната икономика
в Югоизточна Европа

Младите хора
и социалната икономика

През 2021 г. продължиха дейностите ни по инициативата
„Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“ (ELBA), в която „Каритас България“ участва заедно
с организациите на „Каритас“ от Босна и Херцеговина,
Черна гора, Сърбия, Албания, Гърция, Косово и Северна
Македония.
В периода януари-март 2021 г. ръководителите на социалните предприятия от мрежата на „Каритас“ в България
проведоха индивидуални менторски сесии с експерти от
италианската организация SNodi, по време на които получиха ценни съвети, които да приложат в процеса на
управление. Проведен бе и мониторинг на работата на
социалните предприятия на „Каритас“, бяха набелязани
предизвикателствата, с които трябва да се справят, за
продължат развитието си, да запазят работните места на
работещите в тях и да осигурят пазари на своите продук
ти. Инициативата ELBA се реализира с подкрепата на
„Каритас Италия“, „Каритас Испания“, „Каритас Франция“ и Католически служби за помощ.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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През отминалата година продължиха
дейностите ни и по инициативата „Наемете себе си“ („Еmploy your self ”), в която участват „Каритас“ организации от 8
европейски страни, сред тях и „Каритас
България“. Тя има за цел да повиши капацитета на младежките организации
за развитие на социалната икономика,
чрез споделяне на знания, умения и доб
ри практики, както и чрез повишаване
информираността на младите хора за
възможностите, които предоставя социалната икономика в Югоизточна Европа.
„Employ Yourself “ е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

www.caritas.bg

Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора
През 2021 г. осъществихме
финалните дейности по няколкогодишната ни инициатива „Виртуален асистент в
подкрепа на възрастни хора“
(SAAM), в рамките на която бе
разработен прототип на високотехнологична модулна система, имаща за цел да подпомогне
активния и самостоятелен живот на възрастните хора (65+) в
собствените им домове, както и
да подпомогне работата на полагащите грижи за тях (семейство, познати, социални работници).
На 26.05.2021 г. бе проведено
заключителното събитие на
SAAM, по време на което
бяха представени интересни открития
за иновациите
в сферата на
активното

стареене и грижите в домашна
среда. Участие взеха лектори от
различни части на Европа, както и от Япония, които изложиха становища за виртуалните
асистенти, методите за убеждаване и моделите за вземане
на решения, част от които
са включени и в експерименталната
модулна система на
инициативата
SAAM. Бяха
предс та-

Годишен отчет 2021

вени и резултати от сходни
инициативи, както и предизвикателствата и поуките от този
тип големи международни проектни инициативи.
Освен „Каритас България“, сред
партньорите на „Виртуален
асистент в подкрепа на възрастни хора“ са: Балканският
институт по труда и социалната
политика, Българският червен
кръст, Европейската федерация
на възрастните хора в Австрия,
Единбургският
университет
(Великобритания), Залцбургският университет „Париж
Лодрон“ (Австрия), Университетският институт за рехабилитация (Словения), Технологичният институт „Йозеф
Стефан“ (Словения),
ScaleFocus (България),
Interactive Wear AG
(Германия). SAAM се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма
на ЕС за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“.

Международно сътрудничество
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Миграция и развитие
Миграцията и въздействието и върху местното развитие на селските и планинските региони
През 2021 г. продължиха дейностите ни по инициатива
„Оценка на въздействието на
миграцията за подобряване
на интеграцията и местното развитие в европейските
планински и селски региони“
(MATILDE), изпълнявана в сътрудничество с 11 европейски
академични и изследователски институции, 13 неправителствени организации, сред
които и „Каритас България“,
местни и регионални асоциации и общини от 10 европейски държави.
През месец октомври 2021 г.
„Каритас България“ и CERMES
Bulgaria (към НБУ) организираха събитието „Интеркултурни
градини като Зелени мостове“,
което се проведе в гр. Харманли. В него се включиха деца от
България, Сирия, Ирак и Афганистан, сред тях – деца от 6 училища в Харманли и съседните
села, учители, родители, граждани. Събитието бе придружено и от интеркултурна творческа програма.
Инициативата MATILDE има
за цел да проучи въздействието на миграцията върху местното развитие на селските
и планинските региони, като
подобри социалната и икономическа интеграция на гражданите на трети страни по тези
места. MATILDE се реализира с
финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.

POLICY BRIEF
THE IMPACT OF
SOCIAL AND
ECONOMIC POLICIES
ON
MIGRANTS IN EUROPE

През 2021 г. излезе и докладът
„Влиянието на социалните и
икономически политики върху
мигрантите в Европа“. Изданието изследва ефекта на свързаните с политиката фактори,
оказващи влияние върху взаимодействието на мигрантите
със социално-икономическата
структура на селските и планинските райони. Анализиран
е широк спектър от политики,
като политика за регионално
развитие, социално приобщаване, политика за социално
подпомагане, териториална и
демографска политика, здравеопазване, образование и
обучение и под. Повечето от
тези политики са насочени директно към мигрантите, докато
други не са, но въпреки това,
оказват влияние върху тяхното
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взаимодействие със социалната и икономическа структура
на региона. Докладът прилага
и разработва нова концепция
за основополагаща икономика, включваща по-комплексна
оценка на въздействието на мигрантите.

www.caritas.bg
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Регионален проект по миграция
През есента на 2021 г.
„Каритас
България“
постави началото на
изпълнението на инициативата „Регионален
проект по миграция“
(REMAP). Тя се реализира в партньорство
със седем национални
„Каритас“ организации
от региона на Балканите, сред които: „Каритас
Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Кари-

тас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“
и „Каритас Турция“.  
Основна цел на REMAP
е да спомогне за картирането и хармонизирането на интеграционните дейности и
услуги, предоставяни
от „Каритас“ по продължение на т.нар.
„Балкански маршрут“,
по който мнозина бе-

жанци и мигранти от
Близкия Изток и Северна Африка поемат
в търсене на по-добри
условия за живот. Акцент в проекта е укрепване на капацитета за
работа с уязвими групи
бежанци в контекста
на преминаване от специфична хуманитарна
подкрепа към по-дългосрочна и устойчива
стратегия за социална
интеграция.

REMAP се реализира с
финансовата подкрепа
на „Каритас Италия“
и „Каритас Испания“.

Солидарна система
за организационно развитие на „Каритас Европа“
„Каритас
България“
продължи участието си
в програмата на „Каритас Европа“ „Солидарна
система за организационно развитие на „Каритас“ (ССОРК). Програмата има за цел да
подпомогне развитието
на „Каритас“ организациите в Европа, които

стъпват на изработени
тригодишни планове
за надграждане на своя
капацитет.
През 2021 г. „Каритас
България“ концентрира усилията си върху
изпълнението на конкретни заложени резултати, сред които:

разработване на организационна политика
за конфликт на интереси, стратегия за фондонабиране, както и
план за управление на
знанието. Представител на организацията
взе участие в поредица
специализирани  семинари за обмяна на опит

Годишен отчет 2021

и техническа подкрепа
при
формулирането
на
фондонабирателни цели, приоритети
и стратегически подходи, съвместно с „Каритас“ организации от
региона.
В рамките на ССОРК,
„Каритас Европа“ продължи своята Учебна
програма,
предоставяща форум за обмяна на добри практики
и иновативни модели
в процеса по организационно развитие на
участващите „Каритас“
организации. В състоялите се три дистанционни обучения по
програмата,
участие
взе и представител на
„Каритас България“.

Международно сътрудничество
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Международни стандарти
за управление на „Каритас Интернационалис“
През 2021 г. продължиха дейностите по външна оценка на
„Каритас България“ съгласно
Стандартите за управление на
световната мрежа на „Каритас“
организациите – „Каритас Интернационалис“. Стандартите
за управление са разработени
от „Каритас Интернационалис“
и имат за цел подобряване на
развитието на „Каритас“ организациите и засилване на техния капацитет.
През първото полугодие на годината, „Каритас България“
приключи процеса по външна
оценка, изготвяйки План за подобрение, на база формирани

заключения и отправени препоръки в различни области от
организационното развитие,
управленските механизми и работните процеси. В допълнение,
организацията инициира самооценка по въведен през 2021 г.
хоризонтален стандарт за управление на тема „Закрила“, чиито резултати бяха подложени
на верификация и проверка от
страна на външен оценител.
Окончателните
заключения
и препоръки от оценяването
бяха представени в доклад, въз
основа на който през първата
половина на 2022 г. се предвижда да бъде формулиран и над-
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граден съществуващият План
за подобрение, така че да бъдат
обхванати всички най-важни
и задължителни управленски
стандарти.  
През 2021 г. „Каритас България“
разработи Политика за закрила
на деца и уязвими възрастни и
Политика за разглеждане и обработка на жалби, които са съществена част от стандартите за
управление на „Каритас“. Двата
документа бяха съгласувани и
приети от Управителния съвет
на федерацията и споделени с
организациите членки на „Каритас България“.

www.caritas.bg
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Кампании
Ежегодно организираме кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на уязвими групи от об
ществото. Каузите, които подкрепяме, целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на
техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение.

Ден на „Каритас“
Денят на „Каритас“ е ежегодна
инициатива на всички сътрудници на „Каритас“ в България,
която отбелязваме в неделята
след 13 ноември – деня на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат. Инициа
тивата е обвързана с обявения
от папа Франциск Световен ден
на бедните и насочва внимание
към хората, изтласкани в периферията на света и на живота,
изоставени и забравени в своето страдание.
През 2021 г. отбелязахме Деня
на „Каритас“ със събитието „Запали свещ за солидарност с бедните и уязвими хора“, чрез което изразихме съпричастността
си към изпитващите страдание
и заявихме надеждата си за подобър свят, в който всички хора
ще могат да живеят достойно.

Събитието се проведе на 14 ноември 2021 г. в София, Пловдив,
Раковски, Бургас, Русе, Белене
и Веселиново (област Ямбол)
– част от населените места, в
които Католическата църква и
„Каритас“ помагат на нуждаещи се хора.
Присъстващите – представители на Католическата църква,
сътрудници на „Каритас“,
хора, на които помагаме, партньори и приятели, запалиха
свещи и изписаха с тях ду-
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мата „Заедно“. Заедно с бедните
и уязвими хора, защото всички
сме част от огромното човешко
семейство и като Добрия самарянин сме призвани да не оставаме безразлични към болката
на човека до нас.
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Защото СМЕ ХОРА!
През 2021 г. проведохме поредното издание
на ежегодната ни кампания „Защото СМЕ
ХОРА“, която протече
в периода 01.11.21 г. –
31.01.22 г., под мотото
„Когато и животът ги
е изоставил, им оставаш само ти!“.
Кампанията бе в подкрепа на възрастни
хора, които страдат от
здравословни проблеми и имат нужда от
професионални грижи
и наблюдение. За тях
„Каритас“ реализира
услугата
„Домашни
грижи“, благодарение
на която през 2021 г.
459 възрастни хора
от 13 села и градове в
България получаваха
медицински и социални грижи директно в
своите домове, както и
сигурност, че не са изоставени и забравени

и че има хора, на които
могат да разчитат.
Медийни партньори на
кампанията бяха: „БТВ
медиа груп“, „Нова
броудкастинг
груп“,
БНТ, БНР, Национална
верига радио „Фокус“,
Радио „Дарик“ – Русе,
Радио „Фреш“, радио

„Мелъди“, Радио MIXX,
Фолк радио, Пловдивска телевизия „Тракия“
(ПОТВ).
Даренията за каузата,
събрани през календарната 2021 година, възлизат на 65 985 лв. Тези
средства подпомогнаха
медицинските сестри

Сподели пътуването
През 2021 г. приключи
кампанията на световното семейство на „Каритас“ организациите,
сред които и „Каритас
България“ – „Сподели

пътуването“. Инициативата имаше за цел да
повиши осведомеността за хората, принудени да напуснат дома
и родината си поради

жестокостите на войната и да насърчи възможността бежанците
и местните общности
да се събират заедно,
да споделят историите
си и да укрепят доверието помежду си.
В 4-годишната международна кампания на
„Каритас Интернационалис“, стартирала на
27 септември 2017 г.,
бяха реализирани близо 130 инициативи от
повече от 90 „Каритас“
организации от целия
свят, в т.ч. и „Каритас
България“.
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и домашните помощници към центровете
за Домашни грижи на
„Каритас“ да продължават да посещават в
домовете им възрастни
хора и да им помагат – с
професионални грижи,
внимание и добро отношение, да изживеят
старините си достойно.
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Финансов отчет
Приходи за 2021 г.: 267 221 лв.

38 % - международни проекти

34 % - дарения от физически
и юридически лица от България
26 % - световна мрежа
на „Каритас“

2 % - хуманитарни помощи

Разходи за 2021 г.: 267 221 лв.
32 % - милосърдие в действие

20 % - международно
сътрудничество

19 % - застъпничество

19 % - административни

10 % - популяризиране
и фондонабиране

Годишен отчет 2021
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Може да изразите Вашата подкрепа
към хора в уязвимо положение, като:

Дарите
по банков път:
РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: посочете
каузата, която подкрепяте
Титуляр на сметката:
Каритас България
Дарите 1 лв.
или станете постоянен месечен дарител
с дарение от 2 лв. чрез SMS
с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички
мобилни оператори).

Дарите онлайн, като
посетите сайта на „Каритас
България“:
www.caritas.bg

Станете доброволец –
Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат
истински дар за хората в нужда.

Благодарим на всички дарители, партньори, сътрудници,
доброволци и приятели, които безусловно и всеотдайно
ни подкрепиха в работата ни през годината! С вашата
помощ, вярваме, успяхме да направим живота на хора в
трудна ситуация по-смислен и пълноценен.
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