
 

 

 

 

 

Официална позиция на Каритас по повод  
Европейската година на доброволчеството 2011 

 

Каритас Европа, като мрежа на всички Каритас организации в Европа, сърдечно 
приветства и споделя признатото значение от страна на Европейския съюз към 
доброволчеството и подчертава добавената стойност от икономическа и социална гледна 
точка на ангажимента на милиони хора в Европа, които отдават много в своите общности 
през свободното си време. Техните усилия и тези на хилядите доброволчески организации, 
оказват влияние върху обществото по безброй начини. Доброволческата дейност е фактор 
от първостепенно значение в европейските основни ценности като демокрацията, 
солидарността и социалното сближаване. Това е еманципиращ и иновативен фактор в 
човешкото и социалното развитие на обществото. 

Инициативите, които ще бъдат организирани през 2011 година, ще подкрепят гражданското 
общество, местните и регионалните власти и държавите-членки за насърчаване 
признаването и повишаване на осведомеността за стойността на доброволчеството, с цел да 
бъдат почетени доброволческите усилия, да бъдат овластени отделните хора и 
доброволчески организации и да се създаде благоприятна среда за доброволческа дейност, 
включително доброволческа инфраструктура. 

Каритас Европа, одобрявайки тези общи цели, желае да наблегне на социалното измерение 
на доброволческата дейност, като подчертава по-специално значението на доброволния 
ангажимент в социалната област и в активното гражданство. Доброволчеството, 
извършвано в близкия квартал, но също така и в трети страни, следва да допринесе за 
автономността и социалното включване на хора, намиращи се в рискова ситуация, както и 
за развитието на техните общности. За тях – и за всички доброволци като цяло – то може да  
бъде източник на самочувствие и себеоценяване, както и източник на смисъл и 
удовлетворение! 

За Каритас доброволчеството и посланието, което то носи за безвъзмездна, безкористна и 
организирана дейност в полза на други хора, са неща присъщи на нейната идентичност. То 
отразява духовната задача на християнската общност и отговаря на Божията заповед да се 
обичаме един друг. Като тип отношение, то мотивира нашите действия, както на 
доброволците така  и на платения персонал. 

Каритас Европа призовава Европейския съюз, както и Съвета на Европа да настояват 
пред европейските и националните политици да признаят и подкрепят значението на 
доброволческата дейност за изграждане на едно по-хуманно общество на солидарност 
и да помогнат на доброволческата дейност да развие и реализира пълния си 
потенциал. 

 

- Това означава на първо място да се признае и да бъде направена видима ролята на 
доброволците и техният принос към обществото. 

 



 

 

 

 

- Това означава също, че във всяка страна би трябвало да съществува правна рамка, 
която да осигурява правно признаване и правна защита на доброволците, вземайки 
предвид спецификата на доброволческата дейност, като се избягва налагането на 
твърде много ограничения или твърде много административна тежест, които биха 
попречили на доброволческата дейност, вместо да я промотират. 

- Това означава необходимост от укрепване на структурите за подкрепа, които 
предлагат обучение и съпровождане на доброволци. Качеството и добавената 
стойност на доброволческата дейност зависят и от качеството на подкрепата, която  
доброволците получават. 

- Специално внимание следва да се обърне на доброволческите инициативи, които 
овластяват бедните хора и хората в социална изолация да поемат своята роля в 
обществото, като също така им се предоставя възможност на свой ред и те да 
извършват доброволческа дейност, както и на инициативи, които въвеждат нови 
форми на доброволческа дейност и на доброволчески обмени в рамките на 
Европейската общност и в глобален контекст. 

- В същото време обаче, европейските институции и националните политически органи 
трябва да останат бдителни, така че доброволческата дейност да не бъде превърната 
в инструмент за евтина работна ръка, измествайки платената работа. Нито трябва да 
бъде използвано като инструмент за заместване функциите на правителството или 
местните власти в областта на здравеопазването, социалните услуги и социалната 
работа или в международното сътрудничество. 

Каритас ще се застъпи за гореспоменатите изисквания на европейско и национално равнище 
в дискусиите си с властите и политиците. Това ще стане в сътрудничество с други 
единомислещи организации, по-специално с Alliance, - група европейски мрежи, активни в 
доброволческата дейност, на която Каритас е член. 

Каритас Европа и нейните организации-членки, ще се възползват от възможността на тази 
Европейска година да подчертаят и укрепят собствените си инициативи, свързани с 
доброволческа дейност в многообразните сфери на своята работа и на различни нива, 
където доброволците са активни - било то на местно, регионално, епархийно, национално, 
европейско и международно равнище. 

Преди всичко Каритас Европа ще се възползва от възможността през тази Европейска 
година да изрази прочувствено „благодаря” на всички онези, които чрез своята 
безвъзмездна ангажираност са допринесли за изграждането на по-добър свят за толкова 
много хора, които живеят на ръба на обществото, като така спомагат за изграждането на 
цивилизацията на любовта, в която ние вярваме и която представлява крайъгълният камък 
на нашата Каритативна визия и мисия. 
 

В заключение на многото инициативи, които ще се проведат в Европа през 2011 г.,  
организациите Каритас от цяла Европа ще се срещнат в Страсбург от 2 до 5-ти декември, за 
да закрият тържествено тази година на доброволчеството и да отпразнуват ангажимента на 
стотици хиляди доброволци, да повторят посочените по-горе изисквания и да ги доведат 
отново на вниманието на европейските институции от Европейския съюз и Съвета на 
Европа. Каритас организации от цял свят ще се присъединят, за да отпразнуват 
Международния ден на доброволчеството на 5 декември. 


