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ВъВЕДЕНиЕ
Скъпи	приятели,

С	удоволствие	ви	представяме	Наръчника	за	развитие	на	Енорийския	Каритас.	Това	е	про-
дукт	на	дългогодишното	сътрудничество	между	Каритас	от	Югоизточна	Европа	(Албания,	Бос-
на	и	Херцеговина,	България,	Косово,	Македония,	Сърбия,	Словения,	Хърватия	и	Черна	гора)	в	
сферата	на	развитието	на	Енорийския	Каритас	и	промотирането	на	доброволния	труд.	Всички	
партньори	активно	се	включиха	в	съставянето	на	този	Наръчник.

Наръчникът	отразява	нуждите	на	хората	от	Енорийския	и	Епархийния	Каритас,	които	искат	
да	създадат	или	да	подобрят	Енорийски	Каритас.	С	този	Наръчник	ние	се	надяваме	да	улесним	
работата	им	и	да	им	дадем	ясни	насоки	за	обучителните	срещи	в	енорийските	общности.	

Молим	ви	да	възприемате	Наръчника	като	отворен	набор	от	инструменти,	който	координа-
торите	на	партньорските	организации	създадоха	в	подкрепа	на	енорийските	аниматори,	които	
организират	обучения	в	общността.	Форматът	му	позволява	гъвкаво	използване	на	всички	ма-
териали,	лесно	актуализиране	и	добавяне	на	нови	теми.

В	заключение	бихме	искали	да	благодарим	на	партньорите	ни	от	Каритас	Италия	и	CRS	(Ка-
толически	служби	за	помощ)	за	дългогодишната	им	финансова	и	професионална	подкрепа	за	
нашето	регионално	сътрудничество,	без	която	този	Наръчник	не	би	бил	възможен.

Членовете	на	Работната	група
(Националните	координатори	на	всички	партньорски	Каритас)
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СТРуКТуРА НА НАРъЧНиКА

Наръчникът	е	изготвен	като	набор	от	инструменти	за	аниматори,	свещеници	и	всички,	кои-
то	насърчават	развитието	на	Каритас	в	енорийската	общност.	Основната	цел	на	този	Наръчник	е	
да	бъде	използван	при	провеждането	на	обучения	в	тази	връзка.	Темите	представени	тук	съдър-
жат	основните	знания	необходими	за	добрата	работа	на	екипа	на	енорийския	Каритас.	Темите	
са	структурирани	по	начин,	който	улеснява	подготовката	и	провеждането	на	обучения.	За	всеки	
елемент	от	обучението	има	информация	и	указания	кога	и	как	да	бъде	използвана.

ВъВЕДЕНиЕ
Всяка	глава	започва	с	кратко	въведение,	което	можете	да	използвате	в	началото	на	обуче-

нието.	То	съдържа	кратка	информация	за	темата	и	целите	на	обучението.	Най-добре	е	отначало	
да	представите	себе	си	и	тематиката.	Не	е	необходимо	да	навлизате	в	повече	подробности	от	
препоръчаното	в	Наръчника.	Вижте	повече	за	това	в	главата	Вие като обучител.	

МолиТВА
Опитали	сме	се	да	свържем	всяка	тема	с	Библията	или	други	духовни	текстове.	Това	ще	по-

могне	на	участниците	(допускаме,	че	по-голямата	част	от	тях	са	вярващи)	да	намерят	връзката	
между	Божието	царство	и	дейността	на	енорийския	Каритас.	Разбира	се,	можете	да	добавите	и	
други	молитви	в	началото	на	работните	ви	срещи.

ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи 
ЗА ЗАКлюЧиТЕлНо оБСъЖДАНЕ 

Тук	са	представени	упражнения	за	групова	работа,	въпроси	за	обсъждане	и	примери	от	раз-
лични	места	в	Югоизточна	Европа.	Целта	е	да	улесним	обучителите	да	мотивират	и	да	ангажират	
активно	участниците	в	обученията.	

ЗАКлюЧЕНиЕ
Обобщение	на	основните	послания	по	темата.



глАВА 1

глАВА 1 

БогоСлоВСКи оСНоВи НА КАРиТАС 
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Богословски основи на Каритас 1  

1.1 КАРиТАС В БиБлиЯТА 

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	част	ще	разгледаме	дали	Каритас	има	място	в	Библията.	Ще	обсъдим	Стария	и	Новия	

завет,	ще	анализираме	някои	текстове,	за	да	видим	дали	и	как	са	свързани	с	Каритас	днес.

МолиТВА
Христос няма ръце освен нашите, за да върши Своето дело.
Христос няма крака, за да води хората по пътя Си.
Христос няма устни, за да говори на хората за Себе си.
Ние сме единствената Библия, която обществото все още чете.
Ние сме последното свидетелство за божественото, написано с думи и дела.
И ако краката ни водят към греха?
И ако нашите устни казват това, което Той би отхвърлил?
Смятате ли, че можете да му служите, без да го следвате?

Ние	трябва	да	бъдем	Божии	инструменти,	да	бъдем	пример,	така	че	хората	да	разберат	от	
работата	ни,	че	ние	сме	Божии	деца	и	че	Исус	е	Нашият	Спасител.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Нека	разгледаме	някои	части	от	Библията,	където	любовта	към	ближния	е	спомената,	обяс-

нена	и	засвидетелствана.

Старият завет
Старият	завет	подчертава	заповедта	за	любов	към	Бога,	последвана	от	втората	заповед	–	

обичай	ближния	си	както	 себе	 си	 (срв.	Лев	19,	18).	Най-старият	от	текстове	 говори,	че	всеки,	
който	се	отнася	към	другите	с	безразличие	или	враждебност,	обижда	самия	Бог.	(Срв.	Ген.	3,	12;	
4,	9,	...)	Божиите	заповеди	се	отнасят	за	поведението	на	човек	към	Бог	и	към	ближния.	Бедните	
и	безпомощните	(вдовици,	роби,	чужденци)	са	особено	защитени.	(Изх	22,	20-26)	Пророческата	
литература	(Aм	1-2;	Иез	1,14-17;	10,1-2;	Иер	9,2-5;	Иез	18,5-9;	Мал	3,5)	и	други	текстове	(Притчи	
1,8-19;	3,27-28;	14,21;	19,17;	25,21-22;	Еклес	2,10	...)	имат	едно	общо	нещо:	човек	не	може	да	се	на-
дява	на	Божията	милост,	ако	не	вижда	другите	хора,	особено	пренебрегваните.	Хората	от	Стария	
Завет	са	знаели,	че	не	биха	могли	искрено	да	обичат	Бога,	ако	не	обичат	ближния.	Затова	пророк	
Иеремия	се	скарва	на	цар	Йоаким	и	с	него	на	целия	Израил:	„Баща	ти	яде	и	пи,	но	върши	съд	и	
правда,	и	затова	му	беше	добре.	Той	разглеждаше	делото	на	беден	и	на	сиромах	и	затова	му	беше	
добре.	Не	значи	ли	това	да	Ме	познаваш?	казва	Господ"	(Иер	22,	15-16)

Старият	завет	не	използва	често	думата	любов	по	отношение	на	ближния	(Лев	19,	34).	Кога-
то	става	дума	за	чужденци,	любовта	се	разглежда	като	грижата	на	Бог	за	хора,	избрани	в	момен-
та	на	бягството	от	Египет:	„Пришълецът,	заселен	между	вас	да	ви	бъде	също	като	ваш	туземец,	
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глава.1
обичайте	го	като	себе	си,	защото	и	вив	бяхте	пришълци	в	египетската	земя”.	Любовта	към	ближ-
ния	при	израилтяните	не	се	основава	само	на	солидарността,	но	най-вече	на	самата	история	за	
спасението.

Народът	на	Израел	задълбочава	любовта	си	към	ближните	преди	идването	на	Исус.	В	рамки-
те	на	тази	любов	са	включени	и	врагове	от	езически	народи.	Любовта	към	ближния	става	част	от	
непрекъснатия	процес	на	Божиите	дела	на	земята.

Новият завет
В	Стария	завет	любовта	към	ближния	се	равнява	на	другите	Заповеди,	но	в	Новия	завет	тази	

заповед	получава	ключова	роля.

ДВА ВиДА люБоВ

В	целия	Нов	завет	любовта	към	ближния	е	неразривно	свързана	с	любовта	към	Бога.	И	двете	
заповеди	са	от	ключово	значение	и	са	най-висш	закон.	(Марк	12,	28-33)	Основният	принцип	на	
вярата	е	„да	се	служи	един	другиму	с	любов”	(Гал	5,	13).	Когато	християните	си	помагат	един	на	
друг	в	трудностите,	се	изпълнява	християнският	закон.	(Гал	6,	2)	„По	това	ще	познаят	всички,	че	
сте	Мои	ученици,	ако	се	обичате	един	друг”	(Йоан	13,	35).	В	крайна	сметка	любовта	към	ближния	
е	единствената	заповед:	„Ако	някой	казва:	„Обичам	Бога“,	но	мрази	брата	си,	той	е	лъжец.	Никой,	
който	не	обича	брат	си,	когото	е	видял,	не	може	да	люби	Бога,	Когото	не	е	видял.	И	той	ни	е	дал	
тази	заповед:	Който	обича	Бога,	трябва	да	обича	и	брата	си.”(1	Йоан	4,	20-21)	Невъзможно	е	да	
се	разделят	любовта	към	Бога	и	любовта	към	ближния.	В	крайна	сметка,	има	само	една	любов.

Любовта	към	ближния	се	корени	и	вдъхновява	от	любовта	към	Бог.	(Мат	5,	44;	Еф	5,	1;	Йоан	
4,	11).	Поради	това	е	религиозна,	а	не	само	благотворителна.	Бог	е	този,	Който	приема	нас	 (1	
Йоан	4,	7),	от	Него	получаваме	любов,	която	ни	води	обратно	в	Него,	защото	когато	обичаш	бра-
тята	си,	обичаш	Него.	(Мат	25,	40)	По	този	начин	ние	изграждаме	тялото	Христово	(Рим	12,	50-10;	
1	Кор	12,	12-27),	а	с	този	начин	на	живот	ние	отговаряме	с	любов	на	Бог,	който	ни	е	възлюбил	
пръв.	(1	Йоан	3,	16	4,	19,	...)

Любовта	към	ближния	е	най-важната	заръка	на	учениците,	особено	в	светлината	на	очаква-
нето	на	второто	пришествие.	След	това	те	ще	бъдат	съдени	(Мат	25,	31-46).	Това	също	е	завет	на	
Христос:	“По	това	ще	познаят	всички,	че	сте	Мои	ученици,	ако	се	обичате	един	друг.“	(Йоан	13,	34).	
Христовата	любов	става	видима	в	активната	любов	на	неговите	ученици.	Тази	заповед	е	от	една	
страна	стара,	до	колкото	тя	е	свързана	с	първото	обявено	евангелие	(1	Йоан	2,	7),	но	в	същото	
време	тя	е	нова:	Исус	със	своята	жертва	започна	нова	ера,	в	която	Той	създаде	общност,	предре-
чена	от	пророците,	когато	Той	даде	на	всички	хора	духа,	който	формира	това	ново	сърце.	В	това	
и	двете	заповеди	са	обединени,	защото	Христовата	любов	се	излъчва	от	християнската	общност.

люБоВТА Е ДА ДАВАш

Християнската	любов	е	вечна.	Бог	даде	Сина	Си	за	откуп	за	всички	хора	без	да	са	заслужили.	
(Мат	10,	45;	Тим	5,	6).	В	учението	на	св.	Павел	Божията	любов	е	тази,	която	е	вечна	и	разрушава	
всички	социални	и	расови	бариери	(Гал	3,	28),	не	презира	никой	(Лука	7,	39,	14,	13).	Нещо	повече	
–	Христос	изисквания	любовта	към	враговете	(Мат	18,	21,	6,	12.	14,	...).	Любовта	се	връща	в	безу-
словна	прошка	(Мат	18,	21	)	в	търпение	и	връщане	на	лошото	с	добро	(Рим	12,	14-21;	Ef	4,	25-5,	
2).	Даването	в	едно	семейство	е	подобно	на	жертвата	на	Христос	към	Църквата	(EF	5,	25-32).	За	
всички,	любовта	е	призив	за	служене	един	на	друг	(Гал	5,	13),	където	човекът	жертва	себе	си	в	
едно	с	разпнатия	Хритос	(Еф	2,	1-11).	В	химна	на	любовта	(1	Кор	13)	Св.	Павел	учи	за	характера	и	
величието	на	любовта.	Макар	да	не	забравя	своите	ежедневни	нужди,	тя	е	търпелива.	Св.	Павел	
твърди,	че	без	любов	нищо	не	притежава	стойност,	само	любовта	ще	преодолее	всичко.	Ако	оби-
чаме	като	Христос,	на	нас	вече	е	дадена	божествената	и	вечна	истина.	Църквата	е	изградена	от	
любов	(1	Кор	8,	1);	Еф	4,	16)	и	с	нея	човек	се	подготвя	за	деня	на	Христос	(Фил	1,	9).
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Богословски основи на Каритас 1  
люБоВТА Е оБЩНоСТТА

Апостол	Яков	често	подчертава	общението	на	Отец,	Син	и	Свети	Дух	и	последиците	за	любо-
вта	в	християнската	общност.	Това	братство	трябва	да	бъде	такава	една	общност,	където	всеки	
прави	най-доброто	с	любов	и	вяра.	Светът	на	злите	сили	Яков	съветва	да	не	се	обича	(1	Йоан	2,	
14).	Християнинът	обича	братята	си	с	активна	и	истинска	любов,	която	изисква	саможертва	и	
смърт	(1	Йоан	3,	11-18),	без	която	няма	истинска	плодовитост	(Йоан	12,	24).	След	тази	любов	
вярващият	остава	свързан	в	Общността	на	Отца	и	Сина	(1	Йоан	4,	7	–	5,4).	Точно	това	е	последна-
та	заръка	на	Исус	в	молитва	за	Велики	четвъртък:	„че	любовта,	която	имате	за	мен,	може	да	е	в	
тях,	и	че	аз	може	да	съм	в	тях.”	(Йоан	17,	26).	Братската	любов,	живяна	от	апостолите	сред	света,	
към	който	те	не	принадлежат	(Йоан	17,11.15-26),	ще	бъде	най-сигурен	знак,	че	има	присъствие	
на	Бог	между	тях	и	в	същото	време	е	знак	за	истинността	на	мисията	на	Исус	(Йоан	17,21).	Исус	
осмисля	заповедта	за	любовта	с	думите	„С	това	всички	ще	познаят,	че	сте	Мои	ученици,	ако	се	
обичате	един	друг.“	(Йоан	13,	35)

Следователно	това,	което	проповядва	Новия	завет,	е	практикуването	на	любов	в	служба	на	
всеки	човек.	Всяка	общност	е	призвана	да	победи	греха	с	помощта	на	Христос	и	по	този	начин	да	
победи	всяка	форма	на	бедност	и	социална	несправедливост	–	чрез	осъществяването	на	един-
ството,	което	е	основната	задача	на	Църквата.

(Алберт Странчар)

ДРуги ТЕКСТоВЕ оТ БиБлиЯТА

Каритас	е	в	основата	на	християнството.	Един	бърз	поглед	ни	позволява	да	цитираме	някои	
текстове,	които	говорят	как	Исус	провъзгласява	„Каритас“.	Ако	те	трябва	да	бъдат	отрязани	от	
Евангелието	и	се	добавят	тези,	в	които	Исус	не	обявява	с	думите	си,	но	с	делата,	какво	ще	остане	
от	Евангелията?

Обърнете	внимание	на	тези	части	от	Евангелието:
•	 Мат	6,	1-14;	Мат	7,	12;	Мат	25,	31-36
•	 Марк	10,	21;	10,	43-45;	12,	28-31
•	 Лука	4,	16-21;	Лука	6,	27-36;	Лука	7,22-23;	Лука	10,	25-30;	Лука	18,	18-22
•	 Йоан	13,	1-15

А	също	и	тези	цитати	от	Стария	завет	могат	да	бъде	полезни:
s	Бит	18,1-15;	24,1-61;	s	Лев	19,11-18;	19,33-34;	s	Втор	14,22-29;	15,1-11;	24,8-22;	s	Съд	19;	s	

Рут	2;	s	Тов	1,10-22;	4,7-12;	s	Йов	31,1-34;	s	Притчи	3,1-28;	s	Сир	4.1-10;	27,30-28,7;	29,21-28;s	Зах	
7,1-14;	s	Иез	25,4;	41,17;	49,13;	s	Иер	22,13;	s	Ам	2,6-8;	5,11-15

Други	части	от	Новия	Завет	могат	да	бъдат	подчертани:
s	Мт	5,3-11;	6,1-4;	10,1-9;	19,16-26;	22,34-40;	25.31-46;	s	Мр	6,53-56;	10,28-31;	10.35-45;	10.46-

52;	14,3-9;	s	Лк	8,1-3;	10,25-37;	14,12-14;	17,7-10;	17.11-19;	18.15-17;	18,18-30;	19,1-10;	22,24-28;	s	
Йоан	12,20-26;	13.3-17;	s	Деяния	2.42-47;	4,32-37;	6,1-7;	s	Рим	5,5;	12,6-8;	15,25-27;	s	1	Кор	12,1-11;	
s	2	Кор	8,1-15;	9,5;	9,12-13;	s	Гал	2,8-100;	6,6-10;	s	Еф	4,25-5,2;	s	Филип	4,12-13;	s	Тита	3,1-15;	s	Евр	
13,1-3;	s	1	Петър	4.9-11;	s	1	Йоан	2,7-11;	4,7-11;	4,16,21;	

(събрано от Метка Клевишар)
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глава.1
ПРАКТиЧЕСКАТА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ

Този семинар трябва да бъде направен в началото веднага след молитва (преди да започнете 
с теоретичната част).	

Цел:	Да	се	обобщят	думи	от	Св.	Библия	
Материал:	Раздават	се	задачи	/	въпроси,	документи	и	цветни	химикалки.	
Време:	около	1	час	
Процедура:
1.	 Обучителят	ще	повтори	няколко	пъти	последния	въпрос	на	молитвата	„Мислите	ли,	че	

можете	да	му	служите,	без	да	го	следвате?“	и	ще	продължи	с	въпроса	за	размисъл:	“Кого	
да	следваме?	Кои	думи	на	Христос?	Кои	действия?”

2.	 Разделете	участниците	на	три	или	шест	групи	(в	зависимост	от	броя	им).	Всяка	група	
получава	една	диплянка	с	въпрос/задача.	Те	имат	30	минути	за	изпълнение	на	задачата.

3.	 След	работа	участник	от	групата	трябва	да	докладва	на	другите	групи	изводите,	до	кои-
то	са	стигнали.

4.	 В	края	обучителят	насочва	дискусията,	основана	на	следните	въпроси:
•	 Какво	място	заема	Каритас	в	Църквата	и	в	личния	живот	на	всеки	християнин?
•	 Само	незначителна	тема	ли	е	това,	или	е	в	основата	на	християнството?

За раздаване 

1.	 Какво	е	учил	Исус?	Припомнете	си	Евангелието	на	ум	и	неговото	учение.	Определени	
цитати	–	цитат	от	неговото	учение?	Бихте	ли	ги	обобщили?

2.	 Какво	е	направил	Исус?	Припомнете	си	Евангелието	и	Неговите	дела.	Кои	дела	си	спом-
няте?	Бихте	ли	ги	обобщили?

3.	 Как	са	живяли	светците	–	тези	хора,	които	са	интегрирали	учението	на	Исус	в	живота	си	повече	
от	всеки	друг?	Можем	ли	да	намерим	някакви	общи	точки	в	различните	жития	на	светците?

ВъПРоСи ЗА ЗАКлюЧиТЕлНо оБСъЖДАНЕ: 
Тези	въпроси	могат	да	бъдат	използвани	в	края	на	това	обучение,	за	да	се	даде	възможност	

на	участниците	да	помислят	за	собствените	си	мотивации.	Материали	не	са	необходими,	а	вре-
мето	може	да	бъдат	организирано	по	желание	на	обучаващия.	

•	 Доколко	Библията	е	ръководство	на	живота	ми?
•	 Доколко	е	ръководство	на	благотворителната	ми	дейност?
•	 Кои	текстове	от	Библията	ме	карат	да	бъда	активен	в	Каритас?
•	 Мога	ли	да	намеря	лично	„мото“	в	Библията?
•	 Къде	в	нашата	работа	в	Каритас	следваме	достатъчно	/	недостатъчно	някои	библейски	

указания?

ЗАКлюЧЕНиЕ
Любовта към нашите ближни	(=	Каритас)	може	да	се	разглежда	като	основата	на	християнството.
В	Библията	делата	и	проявите	на	Божията	любов	се	подчертават	в	много	отношения.	По-спе-

циално животът и действията на Исус Христос	в	Новия	Завет	ни	показват	как	да	практикуваме	
любовта	в	ежедневието.	
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1.2 СоЦиАлНо уЧЕНиЕ НА ЦъРКВАТА 

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	част	ще	ви	обясним	някои	основни	неща	за	живота	на	Църквата,	социалния	живот,	

дейността	и	основния	смисъл	на	думата	Каритас,	както	и	къде	е	религиозната	основа	за	нашите	
дела.	Ще	се	опрем	на	Енцикликата	„Deus	Caritas	Est“	(„Бог	е	любов”),	която	е	основен	документ	за	
работа	в	Каритас.

МолиТВА
Господи, отвори устата ми
(+ Означава част от тялото, където човек	трябва да направим малък кръст)
Господи, отвори + устните ми, устата ми ще възвести славата Ти и ще намери добри думи.
Господи, отвори + очите ми, така че да видя хубостта Ти и да видя страданията на хората.
Господи, отвори + ушите ми, така че да слушам Твоето слово и да чуя виковете на бедните.
Господи, отвори + носа ми, така че да почувствам Твоя приятен аромат и да приема аромата на 
всички неща.
Господи, отвори + цялото ми лице, така че да живея, насочен към Теб и да остана отворен за другите.
Господи, отвори + сърцето ми, така че да мога да направя място за Теб и за добри чувства към 
всички хора.
Господи, отвори + ръцете ми, така че да мога да се докосна пълнотата на живота и да стана 
богат давайки.

(Ротцетер)

Като	християни	не	можем	да	бъдем	изолирани.	Трябва	да	бъдем	чувствителни	към	хората	в	
нужда,	така	че	нашите	сетива	винаги	трябва	да	бъдат	отворени.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

ЗАЩо КАРиТАС

Основен	житейски	факт	е,	че	Бог	ни	обича	-	„Бог	ни	е	възлюбил	първи“	(1	Йоан	4,	10)	и	че	
Божията	любов	към	нас	е	станала	видима	в	Исус	Христос.	Ние	можем	да	видим	Бог	в	любовта	
–	история,	разказана	от	Библията;	Той	ни	среща	отново	и	отново,	чрез	мъжете	и	жени,	които	
отразяват	присъствието	Му,	в	Неговото	слово,	в	тайнствата,	и	особено	в	Евхаристията.	„Той	ни	
е	обичал	първи	и	той	продължава	да	го	прави;	ние	също,	тогава,	можем	да	отговорим	с	любов.	
Бог	не	изисква	от	нас	чувство,	което	самите	ние	не	сме	в	състояние	да	дадем.	Той	ни	обича,	Той	
ни	кара	да	видим	и	да	живеем	в	Неговата	любов,	и	тъй	като	Той	„ни	е	възлюбил	първи“,	любовта	
може	да	цъфне	като	отговор	в	нас.	„(Deus	Caritas	Est,	17)
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глава.1
Отговор	на	Божията	любов	е	нашата	любов,	която	върви	в	две	посоки:	„В	Бога	и	с	Бога,	оби-

чам	дори	и	човека,	когото	не	харесвам	или	дори	не	познавам...	Тогава	се	научих	да	гледам	на	този	
друг	човек	не	просто	с	очите	си	и	с	чувствата	си,	но	от	гледна	точка	на	Исус	Христос.	Приятелят	
му	е	мой	приятел.“	(DCE,	18).	Любовта	към	Бог	„генерира”	любов	към	моя	съсед	–	моя	ближен.”	
„Ако	нямам	никакъв	контакт	с	Бог	в	живота	ми,	тогава	аз	не	мога	да	видя	в	другите	нещо	повече	
от	другите,	и	аз	не	съм	в	състояние	да	видя	в	тях	образа	на	Бога”	(DCE,	18).	Според	папата,	това	
също	работи	по	два	начина:	„Само	моята	готовност	да	срещна	ближния	си	и	да	му	покажа	любов	
ме	прави	чувствителен	и	към	Бога.	Само,	ако	служа	на	ближния	си,	се	отварят	очите	ми	за	това,	
което	Бог	прави	за	мен	и	колко	много	ме	обича.“(DCE	18)	„Любовта	на	Бога	и	любовта	към	ближ-
ния	са	така	неразделни,	че	те	представляват	една	заповед.	Но	и	двете	черпят	живот	от	любовта	
на	Бог,	Kойто	ни	е	възлюбил	първи.	Тогава	вече	не	става	въпрос	за	„заповед“,	наложена	отвън	
и	призоваваща	към	нещо	невъзможно,	а	по-скоро	за	един	свободен	израз	на	любов,	която	идва	
отвътре,	една	любов,	която	по	самото	си	естество	трябва	да	бъдат	споделена	с	другите.“	(DCE	18)	
Така	папа	Бенедикт	XVI	приклюва	първата	част	от	своята	енциклика.

Във	 втората	 част	 той	 подчертава	 причините	 за	 Каритас,	 които	 произхождат	 от	 тройния	
принцип:

а)	Най-дълбоката	същност	на	Църквата	се	изразява	в	трите	й	отговорности:	на	провъзглася-
ване	на	Божието	слово	(kerygma-martyria),	почитането	на	тайнствата	(leitourgia),	и	упражняване	
на	благотворителност	(diakonia).	Тези	задължения	се	предполагат	взаимно	и	са	неразделни.	За	
Църквата,	благотворителността	не	е	вид	хуманна	дейност,	които	може	със	същия	успех	да	бъде	
оставена	на	другите,	но	е	част	от	нейния	характер,	неизбежен	израз	на	самата	й	същност.

б)	Църквата	е	Божието	семейство	в	света.	В	това	семейство	никой	не	би	трябвало	да	живее	
под	нуждите	си.	Но	в	същото	време	Каритас-агапе	се	простира	извън	пределите	на	Църквата.	
Притчата	за	добрия	самарянин	остава	като	стандарт,	който	налага	универсална	любов	към	нуж-
даещите	се,	с	които	се	сблъскваме	„случайно“	(срв.	Лука	10:31),	които	и	да	са	те.	„(DCE	25).	Ето	как	
папата	дава	своето	ЕТО	ЗАЩО	в	отговор	на	нашето	ЗАЩО:

КъДЕ

Карл	Маркс	обвинява	„Религията”,	че	е	„опиум	за	народа“.	За	определени	периоди	от	исто-
рията	можем	да	кажем,	че	за	съжаление	е	бил	прав.	Християнството	в	своята	„pietistic”	версия,	
особено	в	периода	на	Средновековието,	наистина	се	е	оттеглило	от	същността	на	християнското	
послание,	което	е	силно	залегнало	в	този	свят.	Този	свят,	макар	и	с	оглед	на	бъдещата	реалност,	
е	мястото,	на	което	живеем	ние	в	момента.	Този	 свят	 е	мястото,	 където	ние	 сме	призвани	да	
действаме	в	нашата	християнска	мисия.	Правейки	това,	ние	трябва	да	използваме,	с	помощта	на	
„инструментите	на	новата	реалност”,	инструменти	от	този	свят.

Преди	време,	по	време	на	светата	изповед,	възложих	на	една	жена	като	покаяние	да	направи	
„добро	дело”	по	свой	избор.	На	следващата	изповед,	тя	ми	разказа	как	е	изпълнила	своето	пока-
яние:	„Помолих	се	за	всички	онези	бедни	хора,	които	живеят	сред	нас”.	Ако	очаквах	това	от	нея,	
щях	да	й	възложа	за	покаяние	да	се	моли.	Живее	ли	тази	жена	в	този	свят?	Духовността	й	е	ня-
къде	във	въздуха,	защото	вярата	й	беше	един	вид	опиум.	Дори	и	ако	за	нея	бе	физически	невъз-
можно	да	направи	едно	добро	дело,	тя	би	могла	да	бъде	конкретна	при	извършването	на	добро	
дело.	Молитвата	е	само	черешката	на	тортата,	последната	буква	на	конкретен	акт,	от	който	тя	
е	избягала	и	следователно	е	намалила	стойността	на	самата	молитва,	макар	и	да	не	я	е	лишила	
съвсем	от	стойност.

Другата	страна	на	въпроса	КЪДЕ	ни	среща	с	въпросите	на	нашите	ближни,	което	се	подчер-
тава	от	Исус	в	представянето	на	най-голямата	Му	заповед.

Папа	Бенедикт	XVI	в	своята	енциклика	представя	самата	новост	на	учението	на	Исус,	каз-
вайки:	„До	този	момент	понятието	„ближен“	се	отнася	по	същество	до	сънародници	и	чужденци,	
които	са	се	заселили	в	земята	на	Израил;	с	други	думи,	със	структурата	на	обществото	в	една	
единствена	държава	или	народ.	Това	ограничение	вече	е	премахнато.	Всеки,	който	има	нужда	от	
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мен,	и	на	когото	мога	да	помогна,	е	мой	ближен.	Концепцията	за	„ближен“	е	вече	универсална,	и	
въпреки	това	остава	конкретна.	Въпреки,	че	е	насочена	към	цялото	човечество,	тя	не	е	сведена	
до	абстрактен	и	непретенциозен	израз	на	любов,	но	призовава	за	собствения	ни	практически	
ангажимент	тук	и	сега.”	(DCE,	15).

КогА

Един	от	принципите	на	католическите	скаути	е:	„Всеки	ден	направете	едно	добро	дело”.	От	
една	страна	това	е	много	привлекателно	за	мен,	тъй	като	това	напомня	и	насочва	скаутите	към	
благотворителност	–	конкретно	дело	на	любов	към	ближния.	От	друга	страна	обаче,	аз	намирам	
скаутския	принцип	донякъде	проблематичен.	Според	него	аз	съм	човекът,	който	решава	кога	и	
дали	да	прояви	милосърдие,	а	не	нуждите	на	даден	човек.	За	да	обясня	гледната	си	точка:	скаути	
в	една	от	нашите	енории	предложили	да	помогнат	за	разтоварването	на	камиони	с	хуманитарна	
помощ,	но	не	когато	колата	пристигне,	а	според	техния	график.	Това	се	случва	доста	често:	бла-
готворителните	дейности	на	скаутите	или	на	енорийския	Каритас	и	други	групи	са	съобразени	
с	техния	график	или	програма,	а	не	с	реалните	нужди.	За	съжаление,	както	всички	знаем	много	
добре,	действителните	потребности	не	се	придържат	към	графици	и	програми,	а	по-скоро	нале-
жащите	нужди	са	тези,	които	трябва	да	ги	определят.

Вършенето	на	добри	дела	трябва	да	бъде	конкретно;	скаутите	със	своите	принципи	са	далеч	
по-добри	от	повечето	енорийски	срещи	по	катехизис,	които	най-често	приключват	с	теорети-
зиране	за	добри	дела	и	много	абстрактно	се	насърчава	вършенето	на	добри	дела.	Добрите	дела	
трябва	да	бъдат	реалистични.	Добрите	дела	трябва	да	бъдат	в	отговор	на	определен	проблем,	на	
конкретни	потребности,	а	не	зависими	от	настоящото	настроение	или	свободното	време.	Когато	
хората	в	нужда	дойдоха	при	Исус,	въпреки	факта,	че	Той	преподаваше	на	своите	последователи	
за	нуждата	от	почивка	и	възстановяване,	Той	се	отказа	от	своята	почивка	и	отдаде	Своето	време	
за	тях:

„Почувства	жал	за	тях,	тъй	като	те	бяха	като	овце,	които	нямат	пастир	и	така	той	започна	да	
ги	учи	на	много	неща”.	(Mарк	16,	43).	По	същия	начин	както	въпроса, „кой е мой роднина”, който	
Исус	обърна	с	главата	надолу,	той	също	преобръща	въпроса	„кога	да	отговоря	на	определени,	
специфични	потребности”;	когато	възникнат	такива.	Нашето	мислене	за	това,	когато	нещо	тряб-
ва	да	се	направи,	се	нуждае	от	пояснения.	Ако	мярка	на	любовта	към	моя	ближен	е	любовта	към	
себе	си	и	следователно	тази	любов	е	предпоставка	за	любовта	към	другите,	тогава	трябва	да	
измервам	отношението	си	към	дадени	трудности	с	любовта	към	себе	си,	към	моите	лични	нужди	
и	на	тези,	които	са	ми	скъпи.	Внезапна	катастрофа,	която	изисква	незабавна	реакция,	естествено	
ще	остави	моите	лични	нужди	настрана.	Ако	перифразираме	Библията:	Аз	ще	отида	да	 спася	
сина	си	или	вола	си	в	кладенеца	дори	в	събота	(сравни	в	Лк	14,	5).	В	същото	време	обаче	ние	ще	
кажем	на	някой,	който	„спешно“	–	в	средата	на	нощта	се	нуждае	от	нашата	„помощ“	–	елате	утре,	
и	то	без	лоши	помисли.

Помощта	на	Каритас	трябва	да	бъде	навреме.	Често	това	означава	да	се	изпревари	самата	
необходимост	и	да	се	действа,	преди	тя	да	е	възникнала.	Човекът	е	в	състояние	да	предвижда,	да	
прогнозира.	С	помощта	на	„причинно-следствения	принцип“	може	да	се	открие	какви	последици	
ще	донесе	определено	нещо.	Променяйки	начина	 си	на	действие	и	този	на	обществото,	може	
да	се	повлияе	на	това	какво	бъдеще	ще	имаме.	Именно	затова	превенцията	и	образованието	са	
най-важната	роля.	С	тях	Каритас	не	само	отговаря	на	конкретни	ситуации,	но	и	ги	създава,	да	не	
говорим	за	ефекта	на	този	вид	работа	за	поправянето	на	нещо,	което	е	фундаментално	грешно.

КАКВо

Винаги	има	бедни	сред	вас	(Йоан	12,	8),	казва	Исус.	Той	се	идентифицира	с	тях,	в	известната	
си	реч	за	последната	присъда	(Мт	25,	35-46).	Вторият	Ватикански	събор	в	своята	пастирска	кон-
ституция	„GAUDIUM	ET	SPES“	(Радост	и	Надежда)	поставя	голямо	ударение	на	уважението	към	
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човешката	личност:	„Всеки	трябва	да	мисли	за	всеки	ближен,	без	изключение,	като	за	друга	своя	
същност,	като	има	предвид	на	първо	място	през	целия	си	живот	средствата,	необходими	за	това,	
и	да	живее	с	достойнство	„(GS	27,1).	„В	наши	дни	специално	задължение	обвързва	всички	нас,	да	
направим	себе	си	„ближен”	за	всеки	човек	без	изключение,	и	активно	да	му	помагаме,	когато	той	
пресече	нашия	път.“	(GS	27,2)	Конституцията	се	отнася	за	няколко	примера,	когато	държим	на	
яснотата:	изоставен	старец,	чуждестранен	работник,	беглец,	бежанец,	и	незаконно	дете,	гладен	
(GS	27,	2).	Тя	се	отнася	до	действия,	които	позорят	Създателя.	Отнася	се	до	човека	като	цяло	в	
своя	духовен	и	физически	аспект,	и	обществото,	в	което	този	човек	живее.

Отправна	точка	за	това	какво	е	„обект“	на	дейности	на	Каритас	е	човекът	и	неговото	стра-
дание,	беда,	грижа,	и	обществото	и	връзките	в	него,	които	създават	или	предотвратяване	тази	
беда.	Йоан	Павел	II	в	апостолското	си	писмо	Tertio Millenio Adveniente	(В	началото	на	новия	век),	
първо	очертава	социалния	израз	на	света	по	това	време:

„Факт е, че има толкова много нужди, които докосват нашата християнска чувствител-
ност.	Нашият свят навлиза в нов век, обременен с контрасти в икономическото, културно и 
технологично развитие, което дава големи възможности на малцина щастливци, но милиони и 
милиони хора са оставени не само извън напредъка, но са изправени пред условия на живот, които 
са далеч извън рамките на допустимия минимум за един достоен човешки живот.	Възможно ли 
е в наше време хората все още да умират от глад?	Да са лишени от основни медицински грижи?	
Да нямат място да се възстановят? Сценарият на бедността може да се разпростре до безкрая, 
ако добавим новите форми на бедност до старите.	Те често се въплъщават в околната среда и с 
хора, които не са в икономически бедствено положение, но са изправени пред отчаяние заради глу-
пост, наркоманията, изоставяне на преклонна възраст или заболяване, тъй като те са отблъс-
нати настрана или в неравностойно положение. Християнинът, изправени пред такъв сценарий, 
трябва да събуди вярата си в Исус Христос и да приложи призива на Христос, изпратен в този 
свят на бедност.	Най-просто: традицията на благотворителност, която има толкова много 
изрази, а днес изисква още повече находчивост, трябва да продължи.	Дошло е време да се поднови 
ентусиазмът за благотворителност, както и да се прояви не само в ефективно предоставяне 
на помощ, но и в способността да се обърнат хората, да станат съпричастни към тези, които 
страдат, така че полученото	от	тях	няма да се тълкува като унизителна милостиня, а като 
братско сътрудничество (Tertio Millenio Adveniente, 50).

В	други	части	на	енцикликата	той	отдава	специално	значение	на	областите,	които	са	при-
оритетни	за	подновяване	на	този	„ентусиазъм	за	благотворителност“.	„Като	се	помага	на	този,	
който	е	 гладен,	жаден,	чужденец,	 гол,	болен,	лишен	от	 свобода	–	както	и	на	нероденото	дете,	
на	 старите	и	 умиращите	–	ние	 сме	 създадени	да	 служим	на	Исус	както	той	 е	 казал:	 „Каквото	
сте	направили	на	един	от	моите	най-малки	братя,	на	мен	сте	го	направили	„(Мт	25,	40)“.	(Йоан	
Павел	II.:	Evangelium	Vitae,	87).	Той	очаква	работата	на	доброволци	в	области	като:	центрове	за	
предпазване	от	забременяване	по	естествен	път,	за	брачни	и	семейни	консултации,	центрове	за	
подпомагане	на	неизлечимо	болни	хора,	наркомани,	хора	с	умствени	увреждания	и	др.	Те	трябва	
да	бъдат	служители	и	защитници	на	човешкия	живот!	(Йоан	Павел	II,	Evangelium	Vitae,	88-89).	

Близостта,	както	вече	беше	посочено,	не	спира	в	дома.	В	писмото	„Redemptoris	misio“,	папа	
Йоан	Павел	II	силно	насърчава	доброволци	от	НПО,	че	те	трябва,	освен	свещеници,	монаси	и	ра-
ботници	в	мисионерски	страни,	да	работят	усилено	за	цялостно	развитие	на	хората	и	на	обще-
ството	чрез	училища,	медицински	центрове,	домове	за	възрастни	хора	и	хора	с	увреждания,	ини-
циативи	за	развитие	на	жените	(срв.	Йоан	Павел	II,	Redemptoris	Missio,	60).	

ЧоВЕЧНоСТТА и ПРоФЕСиоНАлиЗМъТ СА МНого ВАЖНи 

Да	се	подходи	към	хората,	да	се	почувстват	техните	страдания	като	собствени,	гарантира,	че	
те	няма	да	изтълкуват	помощта,	която	получават	от	нас	като	унизителна,	а	като	на	партньорство	
в	братството	(Tertio	millenio	adveniente,	50).

Да	не	разглежда	себе	си	като	по-висш	от	този,	на	когото	се	служи,	независимо	колко	окаяно	
е	положението	му	в	момента.	(DCE	35)	„Моята	дълбока	лична	съпричастност	на	нуждите	и	стра-
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данията	на	другите	става	обмен	на	моята	същност	с	тях:	ако	не	искам	подаръкът	ми	да	се	окаже	
източник	на	унижение,	аз	трябва	да	дам	на	другите	не	само	нещо,	което	е	моя	собственост,	но	и	
моята	същност,	аз	трябва	да	се	присъствам	лично	в	моя	подарък.	„(DCE	34)

ДЕЙСТВАЙТЕ	НЕЗАВИСИМО	ОТ	ПОЛИТИЧЕСКИ	ПАРТИИ	И	ИДЕОЛОГИИ	(DCE	31)	–	също	така	
независимо	от	официалната	държавна	политика.

ЛЮБОВТА	Е	БЕЗПЛАТНА!	Прозелитизъмът	е	забранен!	(DCE	31)	

Кой 

Нека	да	завършим	като	кажем	кой	трябва	да	направи	всичко	това?	Папа	Бенедикт	XVI	ясно	
е	посочил,	че	това	е	всеки	християнин	и	всяка	християнска	общност:	 „Любовта	към	ближния,	
основани	на	любовта	на	Бога,	е	преди	всичко	отговорност	на	всеки	отделен	член	на	вярващите,	
но	е	и	отговорност	на	цялата	църковна	общност	на	всички	нива:	от	местната	общност	на	дадена	
църква	до	Църквата	в	нейната	универсална	цялост.	Като	общност,	Църквата	трябва	да	практи-
кува	любов.	Любовта	следователно	трябва	да	се	организира,	ако	иска	да	бъде	в	служба	на	общ-
ността.	„(DCE	20)	

„В	съответствие	със	структурата	на	Църквата,	епископите,	като	наследници	на	апостолите,	
са	натоварени	с	основната	отговорност	за	осъществяване	на	програмата,	изложена	в	Деяния	на	
апостолите	(срв.	2:42-44	)	„(DCE	32).	

Необходимо	е	да	се	цитира	още	една	папскa	мисъл:	„Както	нашите	предходни	разсъждения	
поясняват,	истинският	обект	на	различни	католически	организации,	които	извършват	благот-
ворителност,	е	самата	Църква	–	на	всички	нива,	от	енориите	до	вселенската	Църква“.	(DCE	32).	

Във	всичко,	което	правим,	никога	не	трябва	да	бъдем	само	една	организация,	движение,	об-
щество,	група,	сдружение.	

НИЕ	СМЕ	ЦЪРКВАТА,	и	всички	ние	сме	призвани	за	всички	хора,	особено	за	хората	в	беда/
нужда,	да	им	покажем	нейното	обично	майчинско	лице!	

ПРАКТиЧЕСКАТА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ
Цел:	да	се	провери	как	провъзгласяването	(катехизис),	богослужението	(литургия)	и	Кари-

тас	са	балансирани	в	собствената	общност.	

Материали:	раздават	се	

Време:	45-60	минути	

Процедура:
•	 Разделете	участниците	в	малки	групи	(в	зависимост	от	броя)	или	според	това	от	коя	

енория	идват
•	 За	всяка	група	раздайте	материали	и	ги	помолете	да	изпълнят	задачата	за	30	минути.
•	 Няма	нужда	от	отделни	презентации	в	края;	може	просто	да	се	води	дискусия	със	след-

ните	въпроси:
– Има	ли	в	нашата	общност	равновесие	между	катехизиса,	богослужението	и	Кари-

тас?	Ако	отговорът	е	„да”,	дайте	пример?	Ако	не,	какво	можем	да	направим?
– Ние	като	Каритас	изправяме	ли	се	лице	в	лице	с	„истинските	нужди“	–	тук	и	сега?
– Разбираме	 ли	 идентичността	 на	 Каритас	 достатъчно	 добре?	 Виждам	 ли	 Каритас	

предимно	като	хуманитарна	организация	или	като	нещо	друго?
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глава.1
За раздаване 

Катехизис Богослужение КАРИТАС

Какви	са	
дейностите	или	
действията?	

Колко	често?

Колко	лица	
са	длъжни	да	
участват?

Планирано	ли	е	
предварително?

ЗАКлюЧЕНиЕ
Социалното	учение	на	Католическата	църква	често	подчертава	основната роля на делата	

за	насърчаване	на	истинския	Каритас,	което	означава	на	Божията	любов.
Каритас	е	един от 3-те стълба на живота на всички общности,	заедно	с	литургията	и	кате-

хизиса.	Писмото	енциклика	„Deus	Caritas	Est“	обяснява	този	подход	по	подробен	начин.
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1.3 CARITAS IN VERITATE

ВъВЕДЕНиЕ
Социалното	учение	на	Католическата	Църква	(СУКЦ)	е	съвкупност	от	принципи,	директиви	

и	насоки	на	Църквата	относно	социалните	въпроси.	Най-забележителните	енциклики	в	съответ-
ната	област,	са:	Rerum	novarum	(1891),	Quadragesimo	Anno	(1931),	Mater	et	Magistra	(1961),	Pacem	
in	 terris	 (1963	 г.),	 Populorum	progressio	 (1967),	 Laborem	Exercens	 (1981),	 Sollicitudo	Rei	 Socialis	
(1987)	и	Centesimus	Annus	(1991	г.).

Енцикликата	Caritas	in	Veritate	е	много	важен	документ,	но	ако	не	се	ползва	за	вдъхновение	
на	хората	и	групите,	тя	може	да	остане	само	мъртво	писмо	на	хартия.	Визията	на	Папа	Бенедикт	
XVI	е	хубава,	фундаментална	и	силна.	Но	трябва	да	сме	наясно,	че	това	е	само	една	визия,	която	
не	може	да	бъде	изпълнена,	ако	не	бъде	повлияна	от	политическите	и	икономическите	науки,	
които	не	могат	да	се	заменят	с	енциклика.

Всички	Мойсееви	закони	се	основават	на	любовта.	Двата	принципа	на	СУКЦ	са	справедли-
вост	и	общото	благо	(iustitia,	bonum	commune).	Общото	благо	в	едно	глобално	общество	има	из-
мерение	за	целия	човешкия	род.	Папата	посочва,	че	любовта	е	основен	двигател	на	СУКЦ,	„Caritas	
in	veritate	in	re	sociali“.	Има	смисъл	да	се	вземе	решение	относно	визията,	която	строи	„Град	на	
Бога“,	и	за	превенция,	която	предотвратява	образуването	на	проблеми.	

МолиТВА (1 КоР 13, 1-13)
Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, 

или кимвал, що звека.
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и така-

ва силна вяра, че да мога и планини да премествам – щом любов нямам, нищо не съм.
И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне – щом любов нямам, нищо 

не ме ползва.
Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, 

не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се 
радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.

Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, 
ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. И каквото е съвършено един ден ще се появи, а каквото 
не е съвършено тогава ще изчезне. Когато бях дете, мислех и разсъждавах като дете. Но когато 
пораснах, изоставих детинските си почини. Сега всичко, което виждаме от Бога, е като мъгливо 
отражение в огледало. По-късно ще го видим лице в лице. Не знаем всичко, но тогава ще го узнаем, 
както Бог ни разбира напълно.

А сега остават тия три: Вяра, Надежда, Любов.
Но най-голяма от тях е Любовта.
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ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

Любовта	(Каритас)	идва	от	Бог,	който	е	вечна	любов	и	абсолютна	истина	(Agape	в	Логос).	
Исус	прави	чисто	нашето	търсене	на	истината	и	любовта.	Намиране	на	щастието	чрез	замести-
тели	на	любовта	и	истината	води	до	пристрастяване.	„Любовта	огрява	и	можем	да	живеем	ис-
тински	само	в	истината.“	Любовта	е	да	бъдем	свързани	с	истината.	Християнството,	което	търси	
любов	без	истина	би	довело	до	красиви	чувства	и	религиозна	 сантименталност.	Емоциите	 са	
необходими	за	социалната	хармония,	но	не	могат	да	играят	водеща	роля.

Свидетел	за	истината	е	Любовта.	(1	Кор,	6)	Бог	е	истина.	(Йоан	14,	6)	Истината	и	любовта	са	
лицето	на	Исус	Христос.	Исус	Христос	се	„крие”	в	най-малкото!	Любовта	и	истината	следователно	
са	неразривни.

Божията	любов	е	повече	от	правосъдие,	но	никога	без	правосъдие.	„Не	мога	да	дам	на	някого	
от	това,	което	е	мое,	без	да	му	дам	в	същото	време	това,	което	принадлежи	към	него	по	право.“	
Справедливостта	е	първият	път	на	любовта,	или	като	папа	Павел	VI	казва,	най-ниската	й	цена.

„От	друга	страна	любовта	я	допълва	с	логиката	на	подарък	и	прошка“	 (учението	на	Йоан	
Павел	II).

„Човешкият	град“	не	може	да	бъде	построен	само	върху	правоотношения	и	задължения,	но	
повече	от	всякога	върху	отношения	на	свободно	даване,	милосърдие	и	общение.	

Развитието	се	нуждае	от	истината,	казва	папата,	докато	социалната	работа	без	истина	ще	се	
превърне	в	частна	облага	в	полза	на	логиката	на	властта	с	унищожителни	последици	в	обществото.

Полагането	на	 усилия	 за	постигане	на	цялостно	 социално	развитие	 е	неразделна	част	от	
евангелизацията.	СУКЦ	е	неразделна	част	от	евангелизацията!	Исус	Христос,	Който	ни	обича,	е	
близо	до	сърцето	на	всеки	човек!	„СУКЦ	е	възвестяване	и	свидетелство	на	Църквата.	Това	е	ин-
струмент	и	задължително	място	за	възпитанието	на	вярата.“

Църквата	се	намесва	по	въпросите	за	развитието,	тъй	като	те	са	свързани	не	само	с	техниче-
ски	въпроси,	но	също	така	и	с	въпроса	за	смисъла,	крайната	цел.	Човек	не	може	само	да	постави	
последната	си	цел.	Истинският	хуманизъм	е	само	този,	който	отваря	към	абсолютна	благодар-
ност	за	призванието,	което	дава	правилното	разбиране	за	човешкия	живот.“	(папа	Павел	VI.)

Месианството,	 което	 отрича	 трансцеденталните	измерения	на	 развитието,	 дава	 измамни	
обещания	и	поставя	хората	в	подчинение	и	робство.

Алчността	разпилява	имуществото	и	създава	бедност.	Търсенето	на	печалба,	дори	и	за	смет-
ка	на	некачествен	продукт,	без	търсене	на	общото	благо,	води	до	унищожаване	на	богатството	и	
до	бедност.	Икономическото	развитие	следва	да	води	до	реалистичен,	достъпен	и	устойчив	рас-
теж.	Папа	Бенедикт	XVI	призовава	да	се	мисли	за	нов	хуманистичен	синтез.	Той	сам	дава	някои	
отправни	точки:	това	развитие	днес	е	полицентрично;	човек,	в	целостта	си	на	човешка	личност,	
е	основният	капитал,	който	трябва	да	бъде	защитен	и	развит;	зачитането	на	човешкия	живот	не	
трябва	да	се	отделя	от	развитието	на	нацията,	като	това	развитие	в	най-голяма	степен	зависи	от	
зачитането	на	религиозната	свобода,	и	като	това	развитие	винаги	е	свързано	с	предоставянето	
на	работни	места	и	право	на	труд.

Защо	има	изостаналост?	Разделителната	линия	между	богатите	и	бедните	страни	вече	не	е	
толкова	ясна,	както	е	било	по	времето	на	папа	Павел	VI.	Дори	и	в	богатите	страни	има	все	повече	
и	повече	социални	групи,	живеещи	в	бедност.	„В	абсолютен	смисъл	богатството	в	света	се	увели-
чава,	но	неравенството	също	се	умножава“.	(папа	Йоан	Павел	II).	

„Срамът	от	ярки	различия“;	от	една	страна,	налице	е	разсипничество,	от	друга	страна	не-
хуманна	мизерия.	Папата	казва,	че	защитата	на	знанието	е	прекалено	рестриктивна.	Богатите	
страни	защитават	интелектуалната	си	собственост;	от	друга	 страна,	има	бедни	страни,	които	
отчаяно	се	нуждаят	от	това	знание	за	собственото	си	развитие.	Проблемът	е	също	така	във	висо-
ките	митнически	такси,	нови	форми	на	колониализъм,	и	лидерите	на	някои	страни,	на	които	не	
може	да	се	разчита.

За	папа	Йоан	Павел	II	(1987)	съществуването	на	блокове	е	една	от	основните	причини	за	не-
достатъчното	развитие.	Политиката	превзема	икономически	и	културни	ресурси,	идеологията	
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ограничава	свободата.	Разделянето	на	Изток-Запад	изчезна,	но	не	и	бедността.	 „Въпреки	това	
онези,	които	смятат,	че	в	условията	на	пазарна	икономика,	се	изисква	определена	квота	бедни	
и	изостанали,	за	да	може	да	работи	добре,	грешат.“	Защо	има	много	Лазаровци,	които	не	могат	
да	седнат	на	масата	с	богатите?	Това	е	свързано	с	въпроса	за	мира	и	стабилността	на	планетата.	
Папа	Бенедикт	XVI	казва,	че	след	рухването	на	комунизма	и	блоковото	разделение	на	света	тряб-
ва	да	има	цялостно	преосмисляне	на	развитието.

Мобилната	работна	сила	има	и	положителни,	и	отрицателни	страни.	Обменът	на	култури	е	
нещо	положително.	Отрицателните	аспекти	са:	несигурните	условия	на	труд,	психологическата	
нестабилност,	проблемите	на	жените,	увеличаване	на	социалните	притеснения.	Безработицата	
подкопава	човешката	свобода	и	творчество	и	оказва	отрицателно	въздействие	върху	семейния	
живот	и	обществото	като	цяло.	Основният	капитал,	който	трябва	да	бъде	защитен	и	увеличен,	е	
цената	на	човека,	на	личността	в	нейната	цялост.

Междукултурният	диалог	не	е	ефективен,	ако	събеседниците	не	познават	идентичността	на	
другия.	

Културната	еклектика,	която	насърчава	религиозен	и	морален	релативизъм,	не	допринася	
за	един	реален	междукултурен	диалог,	а	само	за	повърхностен	културен	обмен.

Дарението	и	свободното	даване	надхвърлят	всички	закони	на	справедливостта.	Това	не	оз-
начава,	че	логиката	на	даването	изключва	справедливост,	но	тя	я	надвишава!	Заради	производи-
телния	поглед	върху	живота	и	постоянното	търсене	на	облаги,	ние	вече	не	оценяваме	даренията	
и	подаръците.	Истинските	човешки	взаимоотношения,	приятелството	и	общуването,	солидар-
ността	са	необходими	за	стимулиране	на	икономическата	активност.	Дори	и	в	икономиката	на	
преразпределението	и	 солидарността,	логиката	на	даряването	трябва	да	бъде	взета	предвид,	
като	нещо	безплатно,	 включително	ограничаващо	печалбите.	Братската	взаимност	трябва	да	
съществува	във	всичките	си	измерения.	Свободното	даряване	без	справедливост	не	може	да	се	
реализира.	Усилията	за	доброволно	даряване	са	основата	за	един	по-хуманен	свят,	където	такъв	
вид	напредък	няма	да	бъде	пречка	за	развитието	на	другите.

Глобализацията	сама	по	себе	си	не	е	нито	добра,	нито	лоша.	Моята	цел	не	е	да	й	се	противо-
поставя,	тъй	като	тя	предлага	много	възможности	за	развитие.	Глобализацията	е	човешка	реал-
ност	и	трябва	да	се	управлява.	С	оглед	на	глобализацията	може	да	има	повече	братство,	но	може	
да	се	засилят	бедността	и	конфликтите	по	света.	Това	зависи	от	нас,	включително	и	от	ролята	на	
държавата,	правните	и	административни	системи.	Това	зависи	и	от	културната,	социално-осигу-
рителната	система	и	религиите.

„Социално-отговорните	компании“	не	могат	да	представляват	само	интереса	на	собствени-
ците,	но	трябва	да	осигурят	всеки,	който	прави	възможен	растежа	на	компанията:	служители,	
клиенти,	доставчици,	общността,	която	разчита	на	тях,	например	изнасянето	на	капитал	от	стра-
ната	може	да	причини	сериозна	вреда	на	народа	й.	Инвестициите	не	са	само	технически,	но	и	
етичен	акт.	

ПРАКТиЧЕСКАТА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ
Как	Каритас	посреща	несправедливостта,	болестите,	 глада,	неграмотността	и	настоящата	

икономическа	криза?	Дали	„любовта“,	която	Каритас	дава,	е	разумна	или	не?	

Изостаналостта	не	е	само	имуществена	по	своя	характер.	Това	главно	се	причинява	от	лип-
сата	на	воля	за	общо	благо	и	липсата	на	братски	дух	у	хората	и	народите.	С	какво	Каритас	вече	
допринася	за	разпространението	на	братския	дух	между	народите?	Какви	биха	могли	да	бъдат	
другите	варианти?

В	 основата	на	 СУКЦ	не	 е	 конкретен	 случай,	 а	 Евангелието.	Необходимо	 е	 поставянето	на	
Евангелието	в	диалог	с	конкретната	ситуация!	Без	тази	основа,	ние	сме	в	опасност,	че	Евангели-
ето	става	само	средство	за	постигане	на	определени	цели	и	ако	това	е	така,	можем	да	попаднем	в	
капана	на	марксистката	идеология.	В	действителност,	съществува	търсене	на	истината,	за	свърз-
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ване	на	държавно	устройство	и	морал,	за	това	кое	помага	и	кое	вреди	на	демокрацията:	един	
постоянен	диалог	и	постоянното	търсене	на	смисъла.	Има	ли	Каритас	капацитет	да	води	този	
диалог?	Как	да	научим	хората	на	този	диалог?

Освен	икономическата	криза	и	разпространението	на	заразни	болести	ние	също	така	пре-
живяваме	една	пандемия	на	депресията	и	самоубийството,	изключително	нарастване	на	психич-
ните	заболявания	като	цяло.	Изглежда,	че	ние	само	гасим	вече	избухнали	пожари	без	да	търсим	
причините	за	тази	ситуация	и	това,	което	трябва	да	се	направи	на	системно	ниво.	Какъв	е	наши-
ят	опит	в	тази	област?

Лъжа	е,	че	вече	не	съществуват	големи	идеологии!	„Неутралитетът“,	етичният	плурализъм,	
религиозният	плурализъм	и	релативизъм	са	глобални	идеологии.	Те	са	много	по-дискретни,	от-
колкото	в	миналото	и	са	предназначени	да	„вземат	предвид	човешката	свобода“.	Отдаването	на	
абсолютна	власт	на	технологиите,	производството	и	търговията,	е	една	идеология,	за	която	не	
е	от	значение	какво	се	произвежда,	а	само	че	продуктът	се	продава	и	генерира	големи	печалби.	
Маркетингът	убеждава	хората	да	купуват	тази	стока.	До	каква	степен	хората	все	още	решават	
свободно,	след	като	подсъзнанието	ни	се	препълни	с	хиляди	реклами?

По	какъв	начин	Каритас	е	показател	и	критик	на	идеологии,	които	сега	са	в	действие?	Въз-
можно	ли	е	да	се	окаже	помощ	на	хора,	които	са	изпаднали	в	притеснения	заради	гореспомена-
тите	идеологии	и	критиката	на	тези	идеологии?	Как	днешният	човек	може	да	се	 стреми	към	
свободата?

Какви	са	нашите	опити	за	намиране	на	„нов	хуманистичен	синтез“	–	отговори,	които	не	само	
ще	се	справят	с	вече	създадените	проблеми,	но	ще	окажат	благоприятно	влияние	върху	настоя-
щето	и	бъдещото	състояние	на	човечеството?

От	една	страна,	сме	свидетели	на	„прекомерни	права“,	а	от	друга	страна,	правото	на	живот	е	
силно	нарушено.	Някои	права,	като	например:	достъп	до	храна	и	вода	са	много	важни	и	универ-
сални,	тъй	като	те	гарантират	правото	на	живот.	Как	да	се	привлече	вниманието	към	несъответ-
ствието	на	политиките	на	тези,	които	с	пълна	сила	прокламират	правата	на	хората,	но	от	друга	
страна	позволяват	нарушенията	на	същите	тези	права?

Въпреки	настоящата	криза	не	трябва	да	се	унива	и	да	се	губи	надежда,	увереност	и	реали-
зъм.	Развитието	е	възможно!	Светът	се	нуждае	от	дълбоко	културно	обновление	и	преоткриване	
на	основните	ценности.	

Как	можем	да	работим	заедно	в	планиране	на	нови	маршрути,	правила	и	задължения?
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1.4 КАТолиЧЕСКи и СоЦиАлЕН ЖиВоТ 

ВъВЕДЕНиЕ
Ще	се	запознаем	с	основните	принципи	на	КСУ	и	ще	изясним	какво	е	задължението	и	право-

то	на	Църквата	да	се	изказва	за	конкретни	социални	проблеми.	Искаме	да	насърчим	участниците	
в	семинара,	така	че	те	да	вземат	активно	участие	в	социалния	и	политическия	живот.

МолиТВА
Наистина е право да Ти благодаря,
Подобаващо е да ти отдадем възхвала, Господи на милостта, верни Боже.
Ти изпрати Исус Христос своя Син сред нас като Изкупител и Господ.
Той бе изпълнен със състрадание към бедните и безсилните, към болните и грешните;
Той сам стана съратник на потиснатите.
По думите му и действията му Той провъзгласи на света, че те е грижа за нас
Както баща го е грижа за децата му.
И така, с всички ангели и светци
пеем радостни химн за Твоя възхвала:
Свят, свят, свят Господ, Бог на сила и могъщество,
Небето и земята са пълни с Твоята слава.
Осана във висините.
Благословен, Който иде в името Господне.
Осана във висините.

(Молитва за различни нужди и поводи, предговор IV:
Исус, Състраданието на Бога)

Животът	на	един	вярващ	католик	трябва	да	бъдат	ориентиран	към	социалните	проблеми	на	
обществото,	в	което	живее.	Тази	молитва	ни	дава	някои	примери	от	практиката	на	тези	социални	
проблеми:	на бедните, на безсилните, на болните, грешните, на потиснатите.	Любовта,	която	
ние	трябва	да	им	покажем	и	дадем	е	както баща се грижи за децата си.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ С ПРАКТиЧЕСКи БЕлЕЖКи

 СоЦиАлНоТо уЧЕНиЕ НА ЦъРКВАТА 

След	енцикликата	на	папа	Лъв	XIII	Rerum Novarum,	ръководството	на	Католическата	църква	
често	разглежда	въпроси,	свързани	с	човешкия	живот	в	обществото	и	държавата.	Теми	за	отноше-
нията	между	различните	групи	(социални	класи,	борещи	се	за	своите	справедливи	интереси,	син-
дикати,	политически	партии),	за	това	какъв	трябва	да	бъде	политическият	и	икономически	живот,	
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в	каква	държава	трябва	да	живеят	работещите	и	техните	семейства,	какви	трябва	да	са	основите	
на	човешкото	общество	и	държава,	за	мира	и	надпреварата	във	въоръжаването,	развитието,	меж-
дународните	отношения	и	дългове,	често	са	предмети	на	папските	енциклики.	Вторият	Ватикан-
ски	събор	открива	тяхната	важна	роля,	богословските	факултети	ги	изучават	и	те	са	се	превърнали	
в	стандарт	в	църковния	живот.	С	право,	тъй	като	Социалното	учение	на	Църквата	е	част	от	христи-
янската	представа	за	живота,	така,	както	социалният	живот	е	съществена	част	от	човешкия	живот.	
Условията,	в	които	определено	лице	живее	в	дадено	общество	са	от	съществено	значение	за	на	
качеството	на	техния	живот.	Тези	въпроси	винаги	се	сблъскват	с	човешкото	достойнство.

Разбира	се,	папа	Лъв	XIII	не	е	първият,	който	разглежда	въпросите	на	Социалното	учение	на	
Църквата.	Преди	него	морални	теоретици	са	били	предизвикани	от	болезнените	въпросите	на	
социалния	и	политическия	живот.	Въпросът	за	богатство	и	бедност	(т.	нар.	„социален	въпрос“)	е	
представен	на	християните	в	първите	векове.	Впоследствие	въпросите	на	мира	и	войната	стават	
дори	по-неотложни,	също	така	стои	и	въпросът	за	отпускане	на	заеми	и	пари	с	лихва,	в	момен-
та	на	завладяването	и	колонизация	възниква	въпросът	за	справедливостта	на	подобни	деяния	
(моралистите	трябваше	да	защитават	човешкото	достойнство	на	туземците,	докато	някои	твър-
дяха,	че	местните	жители	изобщо	не	са	хора).	Тези	и	още	много	други	въпроси	са	пример	за	мора-
листи,	занимаващи	се	с	въпросите	на	обществото	и	отношенията	в	него.

оБоСНоВКА НА СоЦиАлНоТо уЧЕНиЕ НА ЦъРКВАТА

Мнозина,	 особено	 извън	Църквата,	ще	 зададат	 въпроса:	 с	 какво	 право	 ръководството	 на	
Църквата	се	произнася	по	въпроси,	които	се	занимават	с	икономика,	социално	регулиране	и	по-
литика?	Дали	ръководството	на	Църквата,	което	означава	ръководството	на	някои	религиозни	
общности	в	глобалното	общество,	следва	да	се	намесва	в	области,	които	са	особено	светски,	ко-
гато	вярващите	често	се	сблъскват	с	членове	на	други	религии	или	атеисти?	Или	иначе	казано:	
на	какво	трябва	да	се	позовават	папи,	епископи	и	други	членове	на	Църквата,	когато	представят	
своите	принципи	на	обществения	живот?

Различни	икономически,	социални	и	политически	въпроси	винаги	се	отнасят	до	хората	и	
техните	взаимоотношения,	а	това	означава,	че	моралът	е	винаги	налице.	Отношенията	между	
хората	винаги	са	изложени	на	възможността	нещо	да	бъде	справедливо	или	несправедливо,	да	
има	отношение	като	братя	и	сестри	или	като	господари	и	роби.	Обществените	отношения,	не-
зависимо	в	семейството,	бизнеса,	държавни	и	международни,	са	винаги	морални	отношения.	В	
икономиката	и	политиката	не	всичко	е	въпрос	на	икономически	въпроси,	а	и	на	етични	такива,	
тъй	като	се	занимават	с	честност	и	любов.

Ръководството	на	Църквата	основава	своите	становища	на	конкретни	позовавания:
•	 Учението	на	Библията	(Мт	5,1-7,29;	Йоан	8,2-11).
•	 Естественото	право	(тази	практика	се	основава	на	познанието	за	справедливо	отноше-

нията	между	хората,	изхождащо	от	чисто	интелектуалната	мисъл	на	човека	и	неговото	
достойнство,	например	отношение	към	живота,	военни,	медицински	експерименти...)

•	 Традиция.

гРАНиЦи НА СоЦиАлНоТо уЧЕНиЕ НА ЦъРКВАТА

Във	всички	икономически,	политически,	образователни,	културни	дейности	се	сблъскваме	с	
многослойни	въпроси,	особено	в	два	аспекта,	които	се	допълват	взаимно:

•	 Професионален	аспект	(тук	Църквата	няма	правомощия)
•	 Морален	аспект	(тук	Църквата	има	право	да	изрази	своето	становище,	с	което	обвързва	

своите	членове,	когато	става	дума	за	морални	въпроси).
В	 някои	 енорийски	 организации	 на	 Каритас	 обикновено	 доброволци	 обсъждат	 ролята	 на	

Църквата	относно	някои	въпроси,	произлизащи	от	територията.	Би	било	интересно	да	се	организи-
ра	работна	среща	/	дебат	в	нашия	енорийски	Каритас	около	дискутирана	тема	в	нашата	общност.	Не	
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е	толкова	трудно	да	се	намерят	„многопластови	въпроси“	на	нашата	територия	и	да	се	опитаме	за-
едно	да	разберем	професионалните	и	нравствени	аспекти	(например,	на	общинско	ниво:	дискусия	
за	часа	за	затваряне	на	заведенията	–	какъв	е	икономическият	и	моралният	аспект	в	този	случай).

СоЦиАлНоТо уЧЕНиЕ НА ЦъРКВАТА и ПолиТиКАТА

Първо,	нека	да	видим	какво	всъщност	е	политиката,	защото	различните	употреби	на	този	
термин	могат	да	създадат	объркване.	Твърде	много	политика	представлява	лъжа,	мръсотия	и	
демагогия,	 когато	 в	 действителност	 това	 са	 политически	 патологии.	Напротив,	 политиката	 е	
много	положителна	перспектива.	В	широкия	му	смисъл,	понятието	„политика“	се	фокусира	вър-
ху	общото	благосъстояние,	разпространение	на	правосъдието	и	човешките	права,	премахване	
на	корупцията	и	нарушенията.	В	този	смисъл	политиката	е	наистина	въпрос	на	Църквата,	вклю-
чително	на	епископите	и	свещениците.	От	тази	гледна	точка	Църквата	трябва	да	се	включи	в	
политиката.	В	тесния	смисъл	политиката	означава	дейностите,	които	ръководят	и	променят	об-
ществото.	Това	е	сферата	на	политическите	партии,	и	като	такова	не	е	работа	на	Църквата	като	
цяло,	а	само	на	една	част	от	нея	–	на	миряните.

Винаги	е	възможно	да	се	говори	в	полза	на	различни	икономически	и	социални	решения.	
Моралните	християнски	принципи	трябва	да	бъдат	изпълнени,	като	се	имат	предвид	данните	от	
други	науки	и	личния	опит.	Тук	могат	да	бъдат	използвани	различни	възможности.	Християнско-
то	социално	учение	позволява	няколко	практически	решения	и	от	тази	гледна	точка	е	разумно	
плуралистично.	Затова	конкретни	политически	партии	не	могат	да	монополизират	църковното	
социално	учение.	За	да	обобщим,	моралните	принципи	са	едни	и	същи	и	освен	тях	трябва	да	се	
прилагат	точни	и	ефективни	мерки.	Тук	може	да	дойдат	различия,	които	позволяват	разнообра-
зието	на	програмите,	фокусирани	върху	правото	и	моралните	ценности.

Разбира	се,	политическите	разнообразия	между	християни	не	могат	да	бъдат	абсолютни.	
Когато	се	занимават	с	въпроси,	като	например:	аборта,	разводите,	човешкото	достойнство...,	ко-
гато	стойностите	са	изложени	на	риск,	всички	християни,	независимо	от	страната,	трябва	да	бъ-
дат	обединени.	Програмата,	ценностите	и	начинът	на	живот	на	някои	партии	и	техните	лидери	
може	да	са	в	сблъсък	със	социалното	учение	на	Църквата.	Например:	подкрепянето	на	особено	
либерални	или	колективистични	гледни	точки,	идеология,	потъпкваща	правата	на	човека,	е	в	
противоречие	с	учението	на	Църквата.	Моралните	становища	задължават	християните	да	стоят	
настрана	от	тези	партии	и	да	се	присъединяват	към	партии,	които	споделят	общи	ценности	с	
Църквата.	В	демократичното	общество	обикновено	има	няколко	такива	партии.

Активната	политическа	роля	е	забранена	за	свещеници.	Защо?	Тази	роля	се	изпълнява	от	
светски	лица.

ХРиСТиЯНСТВо и ПолиТиКА

Това,	което	беше	казано	преди	за	Църквата,	важи	по	същия	начин	за	отделния	християнин	и	
трябва	да	отговори	на	някои	социални	въпроси.	Малко	вероятно	е	всеки	християнин	да	трябва	
да	вземе	решение	за	световния	мир,	но	все	пак	той/тя	може	да	повлияе	върху	много	социални,	
икономически	и	политически	решения.	Ето	как:

•	 С	активно	участие	в	политическа	партия,	чиято	програма	е	в	съгласие	с	Църквата
•	 С	гласуване	за	„правилните“	партии	(повторете	кои	са	правилните	партии,	като	избяг-

вате	примери	–	останете	на	по-общо	ниво	и	търсете	отговор	на	въпроса	„Защо	христия-
ните	са	длъжни	да	отидат	да	гласуват?”

•	 С	други	социални	дейности	(във	вътрешността	на	Църквата	и	гражданското	общество):	
лобиране,	активно	участие	в	движения,	организации,	които	биха	въвели	дадени	аспе-
кти	на	социалното	учение	на	Църквата	(правата	на	човека...)

•	 Да	прави	всичко	възможно	в	своята	общност,	 за	да	се	насърчи	социалното	учение	на	
Църквата.
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глава.1
ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ

Цел:	Да	се	разбере	по-подробно	ролята	на	един	вярващ	християнин	в	социалния	и	полити-
ческия	живот	на	общността

Материал:	Катехизис	на	Католическата	църква	и	Библията

Време:	45	минути

Процедура:
УПРАЖНЕНИЕ по време на срещата
•	 Участниците	са	разделени	в	три	групи.
•	 Всяка	група	има	30	минути,	за	да	прочете	следните	членове	от	Катехизиса	на	Католиче-

ската	църква	и	коментар	за	тях:
– Първа	група:	1877	–	1889,	(или	най-малко	1879,	1833,	1884,	1887	и	1890-1896).
– Втора	група:	1897	–	1917	(или	поне	1906-1909,	1913-1915	и	1918-1927).
– Трета	група:	1928	–	1942	(или	поне	1929-1931,	1938,	1939	и	1943-1948).

•	 В	крайна	сметка	всяка	група	накратко	представя	на	другите	основните	обсъждани	теми.

ВЪЗМОЖНИ ДОМАШНИ РАБОТИ
Всеки	участник	при	връщането	си	у	дома	може	да	потърси	из	Стария	и	(особено)	Новия	за-

вет,	за	да	намери	някои	принципи,	влизащи	в	състава	на	преподаването	на	Социално	учение	на	
Църквата	(можете	да	изберете	например	Мт	5,	1.7,	29).	Всеки	да	намери	програма	на	някоя	поли-
тическа	партия	и	да	провери	дали	и	доколко	е	съвместима	със	социалното	учение	на	Църквата.

ЗАКлюЧЕНиЕ
Социалният	живот	е	част	от	човешкия	живот.	Всяка	връзка	и	всеки	факт	–	в	семейството,	с	

приятели,	на	работа,	на	държавно	и	международно	равнище	–	е	социален аспект,	и	всички	те	
са	базирани	на	моралните	въпроси	(някои	от	тях	са	добре	да	се	прилагат,	някои	не).	Църквата	
няма	правомощия	в	областта	на	професионалните	/	технически	аспекти,	но	има	право	да	изрази	
становището	си	относно	моралните	аспекти,	като	се	грижи	за	любовта и уважението между 
хората.

Политиката	също	е	част	от	социалния	живот,	защото	това	е	начин	за	насърчаване	на	благосъ-
стоянието,	справедливостта,	правата	на	човека.	Поради	тази	причина	всеки християнин тряб-
ва да се включи активно,	чрез	активно	участие	в	политическия	живот,	или	чрез	гласуване,	или	
чрез	организиране	на	социални	дейности,	които	насърчават	социалното	учение	на	Църквата.



глАВА 2

глАВА 2 

ЕНоРийСКиЯТ КАРиТАС 
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2.1 иДЕНТиЧНоСТ НА ЕНоРийСКиЯ КАРиТАС 

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	част	ние	ще	се	опитаме	да	обясним	смисъла	на	енорийския	Каритас.	Конкретните	

въпроси,	върху	които	ще	се	съсредоточим,	са:	какво	е	и	какво	не	е	енорийският	Каритас?	Каква	е	
възможната	структура	на	един	енорийски	Каритас?	Как	да	се	създаде	енорийски	Каритас?	Какви	
са	основните	функции	на	енорийския	Каритас?

Цел	на	тази	обучителна	сесия	е,	участниците	да	симулират	процеса	на	създаване	на	енорий-
ски	Каритас,	като	избират	мерки,	роли	и	структура.

МолиТВА
Да говоря всички езици и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека.
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава 
силна вяра, че да мога и планини да премествам, – щом любов нямам, нищо не съм.
И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне – щом любов нямам, нищо не ме ползва.
Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не 
се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се рад-
ва на истина, всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.
Любовта никога не отпада, а другите дарби ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще 
замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат.
Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме;
Но кога дойде съвършеното знание, тогава това ‘донейде” ще изчезне.
Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъжда-
вах; а като станах мъж, оставих младенческото.
Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще 
позная, както и бидох познат.
А сега остават тия три: вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта.

Св. Павел – Първо послание до Коринтяни (13, 01:13)

Каритас	е	благотворителност	–	това	означава,	че	любовта	към	нашите	ближни,	се	счита	от	
Св.	Павел	за	най-големия	начин	да	се	практикува	и	живее	в	християнската	вяра.	Ако	християнин	
си	мисли,	че	вярата	му	може	да	съществува	без	дело,	той	е	„като дрънкащ месинг... нищо".

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

КАКВо Е ЕНоРийСКиЯТ КАРиТАС?

„...	Благотворителните	организации	на	Църквата,	от	друга	страна,	представляват	един	opus 
proprium,	задача,	угодна	на	нея,	в	която	тя	не	сътрудничи,	а	действа	като	обект	с	пряка	отговор-
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ност,	правейки	това,	което	съответства	на	нейната	природа.	Църквата	никога	не	може	да	бъде	
изключена	от	организираната	благотворителна	дейност	на	вярващите,	и	от	друга	страна,	никога	
няма	да	бъде	в	ситуация,	при	която	благотворителността	на	всеки	отделен	християнин	не	е	не-
обходима,	тъй	като	в	допълнение	към	справедливостта	винаги	ще	има	нужда	от	любов..."

Deus Caritas Est, 29

Енорийският	Каритас	е	пасторалното	тяло	на	енорийската	общност,	чиято	задача	е	да	съжи-
вява,	да	координира,	да	насърчава	и	свидетелства	за	благотворителността	със	специален	акцент	
върху	педагогическата	си	роля.

Каритас	е	не	само	една	организация,	която	работи	за	Църквата,	но	Каритас	е	равен	носител	
на	пасторството.	Каритас	е	третата	част	от	пасторалното	(освен	катехизиса	и	литургията),	която	
помага	на	Църквата	и	християните	да	живеят	в	заповедта	за	любов.

Литургия

Каритас

Катехизис

Ключовата	роля	на	Каритас	е	подтикване	на	християнската	общност	към	благотворител-
ност	–	„педагогическа	роля“.	Каритас	не	разрешава	или	задължава,	а	подтиква	християните	и	ги	
насърчава	активно	да	живеят	в	любов	към	ближния,	така	че	всички	ние	да	можем,	като	христи-
янско	общество,	да	се	изправяме	пред	трудностите.

Енорийският	Каритас	е	начин,	който	позволява	на	цялата	общност	да	засвидетелства	хрис-
тиянската	любов	по	организиран	начин	към	онези,	които	са	в	нужда.	Но	ние	не	трябва	да	забра-
вяме,	че	Каритас	е	средство,	а	не	целта	на	нашата	работа.

СъЩНоСТ НА ЕНоРийСКиЯ КАРиТАС

•	 Това	е	пасторален	организъм
•	 Той	служи	за	улесняване, насърчаване,	дори	и	в	сътрудничество	с	други	организа-

ции, свидетелства за благотворителност в рамките на църковната общност
•	 във	формите,	които	отговарят	на	времето	и	нуждите
•	 по	такъв	начин,	че	човек	да	се	развива	цялостно	
•	 в	социална	справедливост	и	мир
•	 с	особено	внимание	към	всекиго	и
•	 с	преобладаващо	педагогическа	роля

(Устав на Caritas Italiana – допълнение)
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Какво не е Каритас?
•	 Не	е	хуманитарна	организация
•	 Не	е	неправителствена	организация,	нито	асоциация	на	доброволци	или	група	от	хора
•	 Не	е	институт	за	социални	услуги
•	 Не	е	дистрибутор	на	пари,	храна,	консумативи	...

Но той е:
•	 Пасторално	тяло	на	Църквата
•	 Социално	тяло	на	Църквата
•	 Благотворителна	организация
•	 Анимация	на	християнската	общност	за	любов
•	 Изпълнява	важни	задачи	и	създава	добри	практики

ЧЕТиРи оСНоВНи ЗАДАЧи НА ЕНоРийСКиЯ КАРиТАС

Педагогическа роля на Каритас

Ролята	на	Каритас	е	особено	в	напомнянето	на	християните	за	активната	любов	на	Исус	към	
хората	в	техните	грижи,	или	в	събуждането	на	хуманно	съзнание	сред	невярващи.	Каритас	трябва	
да	бъде	отворен	за	всички	и	трябва	да	бъде	активен	в	общността	в	нейната	цялост,	за	да	осъщест-
вява	християнската	любов.	Без	това	измерение,	всички	други	дейности	на	Каритас	(като	социал-
ни	проекти,	разпределение	на	хуманитарни	помощи,	изследване	и	подобни)	губят	смисъл	и	цел.

Да познаваме територията

Каритас,	който	не	познава	нуждите	на	своята	територия,	не	заслужава	да	носи	името	на	Ка-
ритас.	Служителите	и	доброволците	на	Каритас	трябва	да	знаят	не	само	общите	нужди,	но	да	по-
знават	всеки	един	човек	в	нужда	на	тяхна	територия.	Работещите	в	Каритас	са	първите	и	често	
единствените,	които	изслушват	хората	в	нужда.	Една	от	силните	страни	на	мрежата	на	Каритас	
е,	че	ние	можем	да	създадем	връзки	с	всеки	отделен	човек,	и	ако	не	направим	това,	ако	работим	
само	с	числа,	ще	бъдем	изложени	на	риска	да	изгубим	своята	мисия.

Социални дейности

Енорийският	Каритас	не	може	да	бъде	отговор	на	всички	нужди	на	своята	територия.	Но	
трябва	да	бъдат	предложени	някои	социални	дейности,	като	пример	за	всички	от	общността.	
Всяка	социална	дейност	трябва	да	бъде	резултат	от	необходимостта	на	територията	–	те	са	кон-
кретен	отговор	на	нуждите.	Социалните	дейности	на	Каритас	имат	за	цел	не	само	да	помагат	на	
хората,	но	и	да	се	съживи	цялата	общност,	да	участва	в	засвидетелстването	на	любов.

Координация и сътрудничество

Добрият	енорийски	Каритас	ще	създаде	връзка	с	епархийните	и	национални	структури	на	
Каритас,	както	и	с	други	енорийски	организации,	за	да	обменят	опит,	да	се	подкрепят	взаимно	и	
да	координират	подобните	си	дейности.	Енорийският	Каритас	трябва	да	има	добри	отношения	с	
неправителствени	организации	на	своя	територия,	както	и	с	местните	власти.

ЕК	непрекъснато	си	сътрудничи	с	други	пасторални	органи	(енорийският	пасторален	съвет,	
катехистите,	енорийското	ядро,	младежи	и	т.н.),	за	да	се	съгласуват	благотворителни	дейности	
в	живота	на	енорията.
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КАК СЕ СъЗДАВА ЕНоРийСКи КАРиТАС

„...	По	отношение	на	персонала,	който	извършва	благотворителната	дейност	на	Църквата	на	
практическо	ниво,	същественото	вече	е	било	казано:	те	не	трябва	да	бъдат	вдъхновени	от	идео-
логии,	насочени	към	подобряване	на	света,	но	по-скоро	следва	да	се	ръководят	от	вярата,	която	
работи	чрез	любовта	(срв.	Гал	5:6).	Следователно,	повече	от	всичко,	те	трябва	да	бъдат	водени	
от	Христовата	любов,	хора,	чието	сърце	Христос	е	завладял	с	любовта	си,	събудил	е	в	тях	любов	
към	ближния.	Вдъхновението	за	тяхната	дейност	трябва	да	бъде	Второто	послание	на	Св.	Ап.	
Павел	до	Коринтяни:	„любовта	на	Христос	ни	води	напред“	(5:14).	Съзнанието,	че	в	Христос	Бог	
е	отдал	себе	си	за	нас,	дори	до	смърт,	трябва	да	ни	вдъхновява	да	живеем	вече	не	само	за	себе	си,	
но	за	Него,	а	с	Него	и	за	другите.	Който	обича	Христос	обича	Църквата	и	желанието	на	Църквата	
да	бъде	образ	и	инструмент	на	любовта,	която	произтича	от	Христос.	Персоналът	на	всяка	ка-
толическа	благотворителна	организация	иска	да	работи	с	Църквата	и	следователно	с	Епископа,	
така	че	любовта	на	Бог	да	може	да	се	разпространи	по	целия	свят.	Чрез	споделяне	на	практика	
на	любовта	им	в	Църквата,	те	искат	да	бъдат	свидетели	на	Бога	и	на	Христос,	и	желаят	поради	
същата	причина	свободно	да	се	прави	добро	на	всички...“

Вариант 1

•	 Енорийски	свещеник	/	Пасторален	Съвет	свиква	първото	заседание	за	учредяване	
на	Енорийския	Каритас.

•	 Събранието	трябва	да	бъде	в	пастирско	помещения	и	по	време	на	срещата	различни	
становища	трябва	да	се	излагат	и	да	се	отговори	на	задаваните	въпроси	

•	 С	отделни	лица,	трябва	да	бъдат	обсъдени	необходимостта	и	възможностите	за	съз-
даване	на	Енорийския	Каритас

•	 Говорете	за	идентичността и задачите	на	Каритас
•	 Включване и на други	в	нейното	създаване	–	богослови,	аниматори,	младежи	...
•	 Направете	първия	проект	на	програмата	на	работа	–	например:

– запознайте	се	с	положението	в	общността	–	нужди,	бедност,	бедствия...
– оценка	на	нуждите	и	конкретните	предимства,	инструменти	и	възможности,	с	

които	проблемите	могат	да	бъдат	решени
– осведомяване	 на	 общността	 чрез	 различни	 комуникационни	 средства	 –	 ено-

рийско	списание,	неделна	литургия...
– анимирайте	Енорийския	съвет,	цялата	общност	за	благотворителност...

Вариант 2

•	 Епархийната	или	национална	структура	на	Каритас	насърчава	необходимостта	от	
създаване	на	ЕК

•	 Те	организират	първата	среща	в	общността	и	канят	енорийския	свещеник,	енорий-
ски	съвет

•	 На	първото	заседание	те	обясняват	необходимостта	от	ЕК
•	 След	това	те	организират	среща	за	обучение,	следвайки	реда	в	ръководството
•	 По	време	или	след	обучения	трябва	да	има	създадена	структура	и	първия	работен	

план
•	 Чрез	една	конкретна	дейност	ЕК	започва	да	функционира
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СТРуКТуРА НА ЕНоРийСКиЯ КАРиТАС

В	зависимост	от	църковната	общност	и	броя	на	вярващите	имаме	различни	видове	Каритас	
–	тези	на	базата	на	чисто	доброволен	труд,	тъй	като	има	много	вярващи,	до	тези,	които	имат	ма-
лък	брой	на	хората	в	обществото,	т.е.	без	доброволци.

Няма	такова	нещо	като	идеален	Каритас!	Ние	по-скоро	говорим	за	оптимален	Каритас:
„Структура с ясна идентичност, чиято	мисия	е	винаги	пред	очите	й, която се адаптира от-

ново и отново към ситуацията (притеснения, проблеми, нужди ...) и реагира по съответния начин.“

ЕК	са	лица,	които	са	„гласът“	на	другите,	представители	на	различни	пасторални	организми,	
те	самите	или	заедно	с	другите	поемат	отговорности	за	задачите	на	Каритас.	Броят	на	хората,	
които	ще	представляват	структурата	(управлението	на	Енорийския	Каритас),	зависи	от	възмож-
ността	и	ресурсите,	с	които	общността	разполага.	Важно	нещо	е,	че	ЕК	трябва	да	бъде	отворе-
на	за	всички,	а	някои	от	хората	могат	да	мислят	какво	и	как	да	се	прави.	Една	от	най-големите	
грешки,	пред	които	ЕК	са	изправени,	е	недостиг	на	активни	участници.	Някои	са	избрани	за	ЕК	
структура,	докато	други	нямат	никаква	възможност	да	бъдат	активни.

Във	всеки	случай	ЕК	трябва	да	има	структура,	която	да	работи	лесно.	Има	различни	модели	
за	това	как	да	се	създаде	структура	на	ЕК	и	тук	ще	представим	тези	основни	принципи.

Енорийски свещеник

Енорийският	свещеник	има	решаваща	роля	в	живота	на	Енорийския	Каритас.	Той	е	основен	
ръководител	на	ЕК,	обикновено	се	нарича	президент/председател.	Много	е	важно,	че	енорий-
ските	свещеници	имат	ясни	роли	в	ЕК,	и	че	всеки	ги	разбира.	Обикновено	ролите	на	енорийския	
свещеник	 са	 вземане	на	 решения	 (за	 проекти,	 дейности,	методология),	мониторинг	и	 оценка	
(чрез	редовни	срещи,	посещения	или	доклади)	и	духовни	срещи	на	доброволци.	Не	забравяйте,	
че	енорийският	свещеник	също	може	да	има	ключова	роля	в	познаването	на	територията	(той	е	
този,	който	посещава	всички	семейства,	повече	в	сравнение	с	други	лица),	в	анимацията	на	общ-
ността	(чрез	Светата	Литургия	или	други	инструменти).

Координатор

Той	е	човек,	който	се	грижи	за	всички	дейности	на	ЕК.	Ние	силно	препоръчваме	този	човек	да	е	
също	така	член	на	енорийския	пасторален	съвет,	представляващ	ЕК	в	него.	Този	човек	ще	бъде	мо-
тивация	за	всички	останали;	ще	търси	нови	идеи,	ще	следи	съществуващите	дейности,	ще	сътруд-
ничи	с	партньори	и	т.н.	Това	лице	е	сърцето на	ЕК,	така	че	бъдете	внимателни,	когато	го	избирате.

Доброволците

Те	са	всички	лица,	които	искат	да	помогнат	във	всяка	дейност	на	ЕК.	Силата	на	един	Енорийски	
Каритас	е	в	броя	и	качеството	на	доброволците,	които	има.	Това	е	причината,	поради	която	в	рамките	
на	Каритас	обичаме	да	казваме: По-добре по малко от много хора, отколкото по много от малцина.

Аниматор

Тъй	като	педагогическата	ролята	на	ЕК	е	преобладаваща,	логично	е	да	има	един	човек,	кой-
то	ще	се	погрижи	за	тази	роля.	Разбира	се,	че	може	да	се	извърши	и	от	един	координатор	и	това	
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зависи	от	всяка	енория.	Дейностите	и	отговорностите	на	аниматора	включват	организиране	на	
събития,	методология	и	помощни	средства,	които	отиват	за	анимирането	на	цялата	общност.

Икономически мениджър

За	доброто	на	Каритас	е	важно	да	има	едно	лице	–	доброволец,	който	ще	се	грижи	за	финансо-
вите	и	други	икономически	ресурси	на	ЕК.	В	почти	всички	общности	вече	има	икономически	съ-
вети,	така	че	един	човек	от	този	съвет	би	могъл	да	отделя	малко	време	за	въпроси,	свързани	с	ЕК.

Лидерите на различните социални услуги

Защо	да	няма	един	човек,	който	може	да	отговаря	за	социални	услуги	или	проблеми,	които	
имаме	в	нашата	общност?	Дори	и	да	не	разполагаме	с	някакви	конкретни	проекти,	ние	можем	да	
зададем	на	някои	хора	да	мислят	за	методологията	и	възможностите,	за	да	започнем	да	създава-
ме	такива	услуги.	Примери	могат	да	бъдат	работата	с	възрастни	хора,	младежи,	хора	с	уврежда-
ния,	икономически	бедни,	зависими,	екология,	миротворческа	дейност,	жертви	на	насилие	и	т.н.

ПРАКТиЧЕСКАТА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ
Този пример е използван по време на семинар за аниматори.	Разпределението на роли бе из-

ползвано за създаване на ЕК.	Допълнителни функции могат да бъдат добавяни или съществува-
щите да бъдат променяни, адаптирани към ситуацията.

Цел:	да	мотивира	участниците	да	мислят	как	се	създава	ЕК;	изследвайки	възможните	про-
блеми	и	пречки,	които	могат	да	се	появят;	да	направят	собствен	сценарий	за	създаване	на	ЕК

Материал:	лист	хартия	или	карти	с	роля	за	всяко	лице,	флипчарт	и	флумастри.

Време:	около	1	час

Процедура: 
1.	 В	началото	обяснете	целта	на	упражнението.	Прочетете	(или	помолете	някого	да	проче-

те)	положението	на	община	Мала	Буна	(Листовка	1).
2.	 Дайте	на	всеки	участник	карта	с	ролята	му	(Листовка	2)	–	по	една	роля	на	участник.	Ако	

имате	повече	лица	от	ролите,	можете	да	направите	копия	на	някои	функции	и	да	ги	раз-
дадете	на	допълнителни	хора,	или	да	се	разделят	участниците	в	две	групи	с	едни	и	същи	
задачи.	Помолете	ги	да	четат	внимателно.

3.	 Помолете	ги	да	симулират	срещи,	на	които	всеки	ще	изиграе	своята	роля.	Целта	на	сре-
щите	е	да	се	симулира	обсъждане	(от	гледна	точка	на	ролята	на	всеки	участник)	как	да	
се	установи	общината	Каритас.	Помолете	да	се	запишат	всички	заключения.	По	време	
на	симулацията	те	могат	да	използват	листовка	1,	за	да	запишат	дадена	ситуация.

4.	 След	като	заключенията	са	представени	можете	да	започнете	дискусията	чрез	задаване	
на	въпроси:
– Как	се	почувствахте,	играейки	тази	роля?
– Какви	други	функции	можете	да	добавите?
– Ако	имате	възможност	да	промените	вашата	роля,	коя	бихте	искали	да	бъде?
– Какво	мислите	за	вашите	заключения?
– Можете	ли	да	приложите	нещо	от	това	упражнение	в	действителност?
– Кой	вариант	е	добър	за	вашата	общност	за	създаване	на	ЕК?
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Листовка 1

Описание на ситуацията в община Мала Буна
Мала	Буна	е	град	с	15,000	жители.	Той	се	намира	в	регион,	където	хората	са	най-вече	

заети	в	селското	стопанство.	През	града	минава	река,	която	често	предизвиква	наводнения	в	
близките	къщи	и	дворове.

В	миналото	комунистическо	време	е	имало	уранови	мини	в	близост	до	Мала	Буна	и	по-
вечето	от	мъжете	са	работили	там.	В	резултат	на	това	е	висок	процентът	на	хората,	страдащи	
от	рак	и	заболявания,	свързани	с	работата	с	уран.

Населението	на	Мала	Буна	се	състои	от	60%	православни,	20%	мюсюлмани,	10%	католици	и	
10%	други	(протестанти,	евреи	т.н.).	Подобно	на	това	съотношение	е	разпределението	в	страната.	
Има	около	2,500	роми,	живеещи	в	Мала	Буна.	Повечето	от	тях	се	определят	като	мюсюлмани,	а	
останалите	като	православни	и	протестанти.	Има	и	турско	малцинство	от	около	1,000	души.	Тур-
ците	най-вече	отглеждат	тютюн,	а	по-голямата	част	от	ромите	не	работят	поради	липса	на	работ-
ни	места.	Липсата	на	земя	се	посочва	също	като	пречка	от	ромите	за	тяхната	безработица,	но	в	
действителност	културната	им	среда	не	отговаря	на	селскостопанския	бизнес,	в	който	земедел-
ските	производители	инвестират	труд	и	пари	за	ползите,	които	ще	получат	след	месеци	или	дори	
години.	Хората	в	Мала	Буна	живеят	мирно	въпреки	различните	религии	и	етнически	произход.

По-голямата	част	от	хората	в	Мала	Буна	са	над	55	години.	Повечето	от	тях	са	пенсионери,	
които	са	се	върнали	у	дома	от	градовете,	в	които	са	работили.	Пенсиите	и	продукцията	от	
стопанствата	им	не	им	позволява	да	живеят	един	достоен	живот.	Някои	на	средна	възраст	
и	младите	хора	работят	в	атомната	електроцентрала	(АЕЦ),	която	е	на	30	км	от	Мала	Буна.	
Техният	жизнен	стандарт	е	много	по-висок.

В	града	има	едно	средно	училище	и	една	детска	градина.	Ромските	деца	обикновено	не	
ходят	на	училище,	защото	родителите	им	не	са	мотивирани	и	се	оплакват,	че	не	могат	да	си	
позволят	да	плащат	за	учебници,	тетрадки,	дрехи	и	др.	Детската	градина	и	училището	при-
надлежат	на	държавата	и	родителите	трябва	да	плащат	такса.

Гражданското	общество	в	Мала	Буна	не	е	организирано.	В	момента	няма	функциониращи	
граждански	организации.	Преди	парламентарните	и	местните	избори	някои	агитират	чрез	по-
даръци	и	дарения	и	по	този	начин	мотивират	хората	да	гласуват	за	техните	кандидати.	Има	един	
православен	свещеник,	който	поддържа	няколко	помещения	в	църквата,	където	се	настаняват	
бездомни	хора.	Това	са	предимно	млади	жени	с	децата	си.	Тези	жени	са	от	държавна	институция	
за	изоставени	деца,	който	се	намира	в	село	на	5	км	от	Мала	Буна.	След	18	години	те	са	принудени	
да	напуснат	институцията,	и	няма	къде	да	отидат.	Някои	от	тях	са	бременни,	други	са	с	малки	деца.	
Понякога	мюсюлмански	фондации	разпространяват	помощи,	но	само	за	мюсюлманите	в	града.

Католическата	общност	в	Мала	Буна	се	състои	от	около	1,500	души.	Те	са	потомци	на	немски	
миньори,	които	се	заселили	тук	през	XVI	век.	Те	са	католици,	които	се	чувстват	едно	с	останало-
то	население.	Сред	тях	възрастните	са	мнозинство,	но	има	и	на	средна	възраст	и	млади	хора.	В	
общността	има	една	църква,	която	е	пълна	в	неделя	и	празник.	Повечето	хора,	които	посещават	
църквата,	са	възрастни	жени.	Мъжете	и	жените	на	средна	възраст	рядко	ходят	на	църква.	Има	
една	група	от	млади	хора,	които	често	ходят	на	църква	и	са	много	ангажирани	в	подпомагането	
на	енорийския	свещеник.	Те	се	срещат	всяка	седмица	в	църквата	и	обсъждат	различни	теми	от	
областта	на	богословието;	организират	пеене	в	църквата	по	време	на	Св.	Литургия.	Свещеникът	
е	на	26	години	и	наскоро	е	заменил	75	годишния	си	предшественик,	който	се	е	пенсионирал.	Ко-
гато	младият	свещеник	пристигнал	заварва	общността	с	енорийски	съвет,	съставен	от	15	въз-
растни	души.	В	съвета	няма	конкретни	отговорници	и	срещите	се	организират	редовно	четири	
пъти	в	годината.	Общността	има	и	икономически	съвет	от	три	лица,	които	се	грижат	за	всички	
финансови	и	материални	въпроси	в	общността.	Малък	брой	деца	участва	по	време	на	катехизис	
и	неделна	литургия.	Енорийската	общност	се	опитва	да	участва	във	всички	действия,	предло-
жени	от	различните	епархии,	както	и	от	епархийния	Каритас,	но	без	голям	успех.	
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Листовка 2

Роли на участниците 

Енорийски свещеник

Вие	сте	енорийски	свещеник,	който	скоро	е	пристигнал	в	Мала	Буна.	Вие	сте	на	26	годи-
ни	и	сте	пълен	с	идеи	за	енорийския	живот.	Искате	също	така	да	създадете	някакъв	вид	Ено-
рийски	Каритас,	но	не	знаете	много	за	него.	Вашият	предишен	опит	на	работа	с	Каритас	е	бил	
само	през	лятото	преди	5	години,	когато	сте	имали	възможност	като	студент	да	участвате	в	
една	конференция,	организирана	от	епархийния	Каритас.	Чел	сте	внимателно	последната	
енциклика	на	папата	“Deus	Caritas	est”	и	Ви	е	харесала	много.

Епархиен КООРДИНАТОР

Вие	сте	епархиен	координатор,	отговарящ	за	работата	с	енорийските	Каритас.	Преминали	сте	
много	обучения,	семинари	и	срещи	на	енорийски	Каритаси;	работите	добре	и	силно	вярвате,	че	вся-
ка	общност	трябва	да	организира	Енорийски	Каритас.	Поради	липса	на	ресурси	Вие	се	занимавате	
и	с	други	дейности	(борба	с	трафика	на	хора).	Работите	от	5	години	като	епархиен	координатор.	

Епархиен ДИРЕКТОР

Вие	сте	католически	свещеник	на	27-годишна	възраст	и	през	последните	шест	години	сте	
директор	на	епархиен	Каритас.	Вашият	Каритас	е	един	от	най-активните	в	региона,	с	много	
социални	проекти	за	хора	в	нужда.	Имате	общо	45	служители	и	те	работят	по	проекти	на	до-
машните	грижи,	обществената	кухня,	противодействие	на	трафика	на	хора,	Дневен	център	за	
лица	със	специални	нужди	и	Програма	“Младеж”.	Вашето	мнение	е,	че	енорийският	Каритас	
може	да	съществува	само	в	случай,	че	има	добра	структура	и	сътрудничество	с	епархийния	
Каритас.	Силно	вярвате,	че	всичко	трябва	да	бъде	подготвено	предварително.	

Учителка в училище

Вие	сте	учителка	в	местното	начално	училище	за	последните	17	години.	Вие	сте	омъ-
жена	и	имате	две	деца	(14	и	18	години).	Познавате	почти	всички	в	общината	и	имате	много	
връзки	в	общността	на	Мала	Буна.	Мислите,	че	един	от	най-големите	проблеми	на	общността	
е	ромската	общност,	която	не	иска	да	изпрати	децата	си	на	училище.	Вярвате,	че	общността	
трябва	да	направи	нещо,	за	да	се	мобилизират	родителите	на	ромските	деца	да	започнат	да	
изпращат	децата	си	в	училище.	

Представители на младежките ГРУПИ

Вие	сте	на	19	години,	представител	на	младежка	група	в	общността,	особено	заинтересо-
вани	от	работа	и	срещи	в	общността.	Наскоро	един	млад	свещеник	е	пристигнал,	няколко	от	
вашите	сътрудници	са	му	помагали	в	хора	на	Църквата;	организирате	срещи	на	различни	теми.	
Чували	ли	сте	за	съществуването	на	младежки	групи	в	други	енории	и	колко	добри	са	те	за	мла-
дите	хора.	Вярвате,	че	с	някои	нови	прогресивни	идеи	по-младите	хора	могат	да	станат	активни	
в	общността.	Всъщност,	възнамерявате	да	предложите	някои	от	тези	идеи	на	свещеника.	
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Член на икономическия СЪВЕТ на енорията

Вие	сте	един	от	3-мата	членове	на	икономическия	съвет	на	общината.	До	този	момент	и	
тримата	се	занимавате	с	управлението	на	всички	финансови	и	материални	ресурси	на	общ-
ността,	които	идват	предимно	като	дарения	на	хората	–	в	пари,	но	много	по-често	в	стоки	
(земеделски	продукти).	Имате	решаваща	дума	какво	и	как	ще	бъде	инвестирано	в	църквата	
и	енорията	и	как	ще	бъдат	разпределени	средствата	за	нуждаещите	се.	Има	много	неща,	в	
които	трябва	да	се	инвестира,	но	липсата	на	пари	и	доброволци	винаги	е	проблем,	с	който	се	
сблъсквате.	

Монахиня

Вие	сте	монахиня	на	56	години	и	за	последните	24	години	сте	отговаряли	за	катехизиса	
в	началното	училище.	В	община	Мала	Буна	е	налице	тревожно	малък	брой	деца,	участващи	в	
класа,	и	дори	те	не	са	ентусиазирани.	Предишният	енорийски	свещеник	Ви	обвинява	за	този	
проблем,	защото	мисли,	че	методите	Ви	са	старомодни	и	не	са	подходящи	за	съвременните	
деца.	

Член на Пасторалния съвет

Вие	сте	член	на	Енорийски	пасторален	съвет.	Други	хора	са	Ви	избрали	за	тази	функция,	
но	въпреки	че	сте	редовни	в	църквата	вие	нямате	представа	какво	е	пасторален	съвет,	и	как-
ва	роля	трябва	да	играете	в	него.	

Възрастна жена

Вие	сте	на	67	години,	пенсионирана,	вдовица.	Имате	две	пълнолетни	деца	и	много	сво-
бодно	време,	което	бихте	искали	да	прекарвате	качествено.	Вие	сте	в	Църквата	всеки	ден	и	
имате	петима	приятели,	които	са	изправени	пред	същия	проблем.	Шестимата	бихте	искали	
да	прекарвате	времето	си	заедно,	освен	в	клюки	и	в	пиене	на	кафе	бихте	искали	да	бъдете	
от	полза	за	добра	кауза.	Но	всеки	път,	когато	се	опитате	да	предложите	помощта	си	на	новия	
свещеник,	той	като	че	ли	ви	избягва.	

ЗАКлюЧЕНиЕ
Каритас	ни	учи,	че	сме	живели	прекалено	дълго	един до друг	и,	че	днес	ние	трябва	да	жи-

веем	заедно,	за	да	се	научим,	че	утре	ще	трябва	да	живеем	един за друг.
Енорийският	Каритас	е	пасторален орган	на	Католическата	църква.	ЕК	има	четири	основни	

функции:	педагогическа	(най-важната),	познаване	на	собствената	територия,	социални	дейнос-
ти	и	координация	и	сътрудничество	с	други	хора.	ЕК	трябва	да	има	структура,	която	съответства	
на	структурата	на	общността,	но	в	същото	време	силата	на	ЕК	е	в	доброволците,	които	са	готови	
да	участват	и	по	този	начин	свидетелстват	любовта	на	Исус.	
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2.2 оСНоВНАТА РолЯ НА ЕК – НАБлюДЕНиЕ НА БЕДНоСТТА 

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	част	ние	ще	 се	опитаме	да	обясним	една	от	основните	роли	на	ЕК:	наблюдението	

на	бедността.	Ще	се	опитаме	да	обясним	защо	е	необходимо	в	ЕК	да	се	знае	бедността	на	нейна	
територия,	каква	е	ролята	на	един	ЕК	в	този	вид	наблюдение,	и	как	може	един	ЕК	да	познава	и	
анализира	елементи	и	данни	на	общността.

В	тази	глава	ще	ви	представим	и	основните	инструменти	да	се	свържете	с	най-бедните	и	да	наблю-
давате	техните	проблеми,	искания	и	ресурси:	Център	за	изслушване,	неговите	функции	и	дейности.

МолиТВА
Направи ни достойни, Господи, да служим на тези хора по целия свят, които живеят и умират в 
бедност и глад.	Дай им чрез нашите ръце, в този ден, насъщния им хляб, и чрез	нашата разбираща 
любов им дай мир и радост.

Чух призива да се откажа от всичко и да последвам Христос в крайните квартали, да Му служа 
сред най-бедните от бедните.	Това беше заповед.	

Когато един беден човек умира от глад, това не се е случило, защото Бог не се грижи за него.	
Това се е случило, защото нито вие, нито аз пожелахме да дадем на този човек	това,	което	му	е	
необходимо.
Ти и аз, ние сме Църквата, нали?	Ние трябва да споделяме с нашите хора. Страданието днес е 
такова, защото хората трупат, вместо да дават, да споделят.

Исус го направи много ясно.	Каквото и да правите на най-малкия от моите братя, го правите на 
мен.	Дайте една чаша вода, и ще я дадете на мен.	Приемете малко дете, и приемате Мен.

Майка Тереза

Ключовата	дума	за	активиране	на	добрата	работа	в	Каритас	е	„аз чух“:	без	процеса	на	изслушва-
не,	който	не	се	състои	само	в	чутото,	но	и	видяното	при	наблюдение	на	територията,	ние	не	можем	да	
намерим	мотивацията	и	причината	да	изразим	любовта	си.	Наблюдаването	и	анализиране	на	света	
около	нас	е	най-добрият	начин	да	започнем	да	бъдем	активни	разпространители	на	Божията	любов.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Въпреки	че	вниманието	към	бедността	винаги	е	бил	един	от	елементите	от	голямо	значение	

за	Църквата,	реалната	необходимост	за	решаване	на	този	проблем	се	появява	след	Втория	Вати-
кански	събор.	Документът	от	този	събор	„Gaudium et Spes“	се	фокусира	с	изключителна	яснота	
върху	условията,	при	които	живеят	бедните	и	върху	причините	за	бедността.
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„...	Радостта	и	надеждите,	скърбите	и	грижите	на	хората	в	този	век,	особено	тези,	които	са	

бедни	или	по	някакъв	начин	засегнати,	това	са	радости	и	надежди,	скърби	и	тревоги	на	последо-
вателите	на	Христос.	Наистина,	нищо	истински	човешко	няма	да	остане	без	ехо	в	техните	сърца.	
Защото	тяхната	общност	е	съставена	от	хора.	Обединени	в	Христос,	те	са	водени	от	Светия	Дух	в	
пътуването	им	към	царството	на	Отца	Им	и	те	приветстваха	новината	за	спасението,	което	е	за	
всеки	човек.	Ето	защо	тази	общност	осъзнава,	че	тя	наистина	е	свързана	с	човечеството	и	него-
вата	история	чрез	най-дълбоки	връзки...	„

Gaudium et Spes, 1

Енорийският	Каритас,	 който	 се	 грижи	за	 хората	на	 своя	територия	има	задължението	да	
знае	конкретно	и	точно	всички	проблеми	и	нужди,	които	съществуват	в	рамките	на	общността.	
Винаги	е	важно	да	се	разбере	стойността	на	един	човек	и	ситуацията,	в	която	той/тя	се	намира.

ДА СЕ СлушА – ДА СЕ НАБлюДАВА – ДА СЕ РАЗПоЗНАВА    С ЦЕл ДА СЕ 
ДЕйСТВА!

Методиката,	която	предлагаме	на	ЕК	с	цел	по-добре	да	се	изпълни	тази	задача	се	определя	
като:	да слуша, да наблюдава, да разпознава...	всички да действат!

„Да се слуша“	за	Каритас	означава	възможност	за	започване	на	връзка.	Когато	слушате	до-
бре	някого,	можете	да	направите	първата	стъпка,	за	да	влезете	в	по-дълбока	връзка	с	него/нея:	
можете	да	разберете	неговата/нейната	история,	качества,	проблеми.	Освен	това,	когато	слушате	
някого,	оценявате	и	давате	едно	послание	на	надежда:	някой	използва	времето	си,	опитвайки	се	
да	установи	добри	отношения.	Дори	и	в	Библията,	Исус	често	се	спира	да	слуша	речта,	исканията,	
проблемите	на	обикновените	хора.	Така	че,	за	Каритас	„да	слуша“	е	ключов	елемент	за	установя-
ване	на	контакт	с	бедните,	за	да	се	създаде	връзката,	да	разбере	човека,	да	изгради	доверие.	Един	
добър	ЕК	(и	всеки	християнин	също)	трябва	да	намери	начини	да	слуша	своята	общност	и	хората	
в	нужда,	живеещи	на	територията	му.

„Да наблюдава“	за	Каритас	означава	способността	да	огледа	наоколо,	да	анализира,	да	по-
ставя	въпроси.	По	принцип,	когато	отделите	от	вашето	време,	за	да	наблюдавате	нещо,	можете	
да	разберете	по-добре	характеристиките	му	и	връзките	му	със	заобикалящата	среда.	По	същия	
начин,	когато	ЕК	използва	времето	си	да	наблюдава	територията,	на	която	той	действа,	може	да	
разбере	по-добре	явленията,	причините	и	последствията	от	действията,	знаците,	връзките	меж-
ду	хората	и	институциите,	ресурсите	в	общността...	Така	че,	за	Каритас	да	наблюдава	бедността	
означава	да	разбере	откъде	произлиза,	какви	са	причините	и	възможните	решения.

„Да разпознава“	за	Каритас	означава	способността	да	се	избира	добре:	какво	да	се	прави,	как	
да	се	направи,	кои	могат	да	участват,	как	да	се	използват	ресурсите	на	територията,	към	кого	
да	се	адресират	действията.	ЕК,	базирайки	се	на	искания,	данни,	информация,	поддържана	чрез	
процесите	на	слушане	и	наблюдаване,	трябва	да	разбере	как	да	реагира,	как	да	се	движи,	как	
да	се	предложи	проект,	как	да	се	ангажира	общността.	Капацитетът	на	ЕК	трябва	да	включва	
възможно	най-широк	кръг	от	християнската	общност.	Енорийският	Каритас,	който	се	вслушва	
добре	в	бедните	и	наблюдава	добре	своята	територия,	но	не	е	в	състояние	да	избере	какво	да	
прави...	не	е	истински	Каритас!

Всички	тези	действия	се	извършват	за	„да се подтикне“	общността	към	грижа	за	хората	в	
нужда,	които	живеят	на	територията.	Един	добър	ЕК	трябва	да	подтикне	и	да	предложи	кон-
кретни	действия	заедно	с	процеса	на	изслушване-наблюдаване-разпознаване,	да	реагира	добре	
на	новите	явления	и	предизвикателствата	на	света.
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АНИМИРАНЕ

РАЗПОЗНАВАНЕ

ИЗСЛУШВАНЕ
НАБЛЮДАВАНЕ

ДоБРо НАБлюДЕНиЕ НА БЕДНоСТТА 

„Познаването	на	територията“	има	много	различни	значения:	да	се	познават	специфичните	
потребности	и	проблеми,	да	се	откриват	новите	проблеми,	да	се	търсят	причините	за	пробле-
мите,	 да	 се	насочва	общественото	мнение	към	проблемите,	 да	 се	 сътрудничи	и	да	 се	 споделя	
информацията	с	други	действащи	лица	на	територията.	Всички	тези	действия	за	Енорийския	
Каритас	са	специфични,	тъй	като	те	са	насочени	към	бедните:	да	се	разбере	защо	някои	хора	са	
изключени	от	обществото,	защо	те	имат	проблеми,	какви	са	причините,	за	да	се	намерят	добри	
решения	за	тях.	Ето	защо	е	важно	не	само	„да се наблюдава“,	но	и	„да се слуша”. 

Наблюдението	на	бедността,	в	смисъла	на	Каритас,	може	да	бъде	описано	като	инструмент,	
даден	от	местната	Църква,	за	да	помогне	на	християнска	общност	систематично	да	открие	хо-
рата,	които	живеят	в	бедност,	в	неблагоприятни	условия	и	в	изолация,	да	следи	динамиката	на	
тяхното	развитие.

Някои	дейности	за	по-ефективно	наблюдение	на	бедността	в	Енорийския	Каритас	могат	да	
бъдат:

•	 създаване	на	„центрове	за	изслушване“	или	подобни	служби,	където	доброволци	и	съ-
трудници	могат	да	се	срещнат	с	бедните	и	да	ги	изслушат;

•	 анализ	на	явлението	бедност,	причините	и	възможните	решения	в	общността;
•	 създаване	и	актуализиране	на	информация	за	социалните	услуги,	които	съществуват	на	

територията;
•	 предоставяне	на	описание	на	съществуващото	законодателство	(националното	законо-

дателство,	местните	закони	...);
•	 познаване	на	групите	на	територията,	които	формират	социалните,	икономически,	кул-

турни,	демографски	гледни	точки	(социални	служби,	неправителствени	организации	...).

ЦЕНТъР ЗА иЗСлушВАНЕ

1. Какво е Център за изслушване?

Център	за	изслушване	е	инструмент	на	ЕК.	Това	е	мястото,	където	всички	лица,	които	са	в	
затруднено	положение,	са	добре	дошли	и	ще	намерят	хора,	готови	да	изслушат	техните	пробле-
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ми.	Това	е	един	от	най-важните	инструменти	на	Църквата	да	бъде	по-близо	до	най-бедните	и	
до	техните	нужди.	Това	е	също	една	антена,	готова	да	препредава	нуждите	на	територията	и	на	
обществото.	

обърнете внимание: центърът за изслушване не замества целия енорийски Каритас, 
тя е само една част от него!	

2. Какво искаме да реализираме с центъра за изслушване?

Искаме	да	разпространяваме	нашата	християнска	култура	на	солидарност	във	всички	общ-
ности	и	в	цялото	общество:

•	 да	покажем,	че	Църквата	е	на	разположение	да	изслуша	и	да	служи	на	хората	в	нужда
•	 да	информира	и	подчертава	отговорността	на	общността	

3. Какво ще правим в центъра за изслушване?

•	 Ние	сме	отворени	и	приветстваме	всеки	човек,	без	дискриминация.
•	 Ние	се	вслушваме,	опитвайки	се	да	разберем	ясно	конкретния	проблем	и	цялостното	

положение	на	човека	в	нужда.
•	 Ние	ориентираме,	като	даваме	на	човека	в	нужда	най-важната	за	него	информация.
•	 Ние	съпътстваме	човека	в	неговия	труден	път,	опитвайки	се	да	решим	заедно	пробле-

мите,	които	го	засягат.
...	Но	не	забравяме	да	даваме	и	конкретни отговори!	

4. Кой работи в центъра за изслушване?

Няма	рецепта	за	център	за	изслушване:	всеки	ЕК	може	да	организира	своята	общност	в	съот-
ветствие	с	нейните	ресурси	и	потребности.	Обикновено	има	три	вида	доброволци	и	сътрудници	
в	центъра:

•	 Отговорник	от ЕК:	 активно	участващ	в	енорията,	гарантира	единност,	последовател-
ност	и	хомогенност	в	работата.

•	 Енорийски доброволци:	всеки	човек,	млад	или	стар,	който	е	на	разположение	да	даде	под-
крепа.	Всеки	доброволец	на	ЕК	може	да	се	включи	активно	в	центъра	с	различни	задачи.

•	 Външни доброволци:	всички	професионалисти,	които	могат	да	бъдат	полезни	благода-
рение	на	своите	знания.	

ГРУПА От 
ДОБРОВОЛцИ 
И ОПЕРАтОРИ 
В цЕНтъРА ЗА 
ИЗСЛУШВАНЕ 

ЕНОРИйСкИ 
ДОБРОВОЛцИ ОтГОВОРНИк ВъНШНИ 

ДОБРОВОЛцИ

Обикновено	центърът	за	изслушване	работи	в	мрежа,	защото	това	е	връзка,	„мост“	между	хо-
рата	в	нужда	и	ресурсите	на	общността.	По	тази	причина,	центърът	иска	да	познава	по	адекватен	
на	територията	начин,	за	да	установи	добри	контакти	и	връзки	с	общността.
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Работа в мрежа означава:
•	 да	се	запознаят	с	територията	в	нейната	най-голяма	дълбочина;
•	 да	се	определят	ресурсите	на	територията,	както	на	публично,	така	и	на	частно	равнище;
•	 да	се	знаят	правилата,	компетенциите,	начините	за	достъп	и	използване	на	обществе-

ните	услуги;
•	 да	се	даде	стойност,	да	се	активират	и	включат	наличните	ресурси;
•	 да	 се	 развиват	 специфични	дейности	в	нужните	области,	 като	 се	избягва	дублиране,	

препокриване	и	замени.
„изолираната работа е губеща... работата в мрежа е пътят към успеха! „	

5. Как следва да се организира центърът за изслушване?

Съществуват	 различни	 групи,	 които	могат	 да	 се	 активират	 в	 центъра.	 Всеки	 ЕК	може	 да	
реши	кои	са	участниците	от	всяка	група	и	да	определи	задачите	за	всички	тях.

Координационна група
–	 Представлява	Центъра
–	 Координира	дейностите	на	Центъра
–	 Определя	целите,
–	 Управлява	бюджета
–	 Предлага	промени,	дейности...
–	 Установява	контакти	с	обществени	институции	и	професионалисти

Група за приемане и изслушване
–	 Тя	ръководи	Центъра	технически
–	 Това	е	оперативната	ръка	на	Центъра
–	 Установява	пряк	контакт	с	хора,	нуждаещи	се	от	Центъра
–	 Изслушва	всеки	човек
–	 Начертава	следващите	стъпки	заедно	с	човека	в	нужда
–	 Ориентира	лицето	към	обществените	услуги,	специалисти	или	услуги	на	Каритас	
–	 Работи	с	държавните	институции	и	професионалисти

Група за оценка 
–	 Тя	определя	картата	на	нуждите	и	ресурсите	на	територията
–	 Грижи	се	за	образованието	на	доброволците	и	сътрудниците
–	 Оценява	събраните	данни	на	всеки	6	или	12	месеца
–	 Работи	върху	формирането	на	общественото	съзнание	относно	бедността
–	 Създава	вътрешни	правила	на	Центъра

6. Кои са необходимите помещения за Център за изслушване?

Няма	правила	за	определяне	на	помещенията	за	един	добър	Център.	Много	неща	зави-
сят	от	наличието	на	удобно	помещение	в	енорията.	Обикновено	Центърът	е	разделен	на	три	
части:

•	 Чакалнята.	Това	е	стаята,	където	хората	в	нужда	могат	да	чакат	да	бъдат	изслушани
•	 Стая за изслушване.	Частно	и	дискретно	пространство,	където	човек	в	нужда	може	да	

говори	със	сътрудник	на	центъра,	запазвайки	анонимността	си
•	 Секретариат.	Стаята	за	административно	и	логистично	управление	на	Центъра.
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7. Кога е отворен центърът?

Центърът	за	изслушване	не	трябва	да	бъдат	отворен	24	часа,	7	дни	в	седмицата.	Центърът	
е	отворен	само	3	часа	седмично	(например	събота	следобед	от	13:00	до	16:00,	или	вторник	су-
тринта	от	9:00-12:00).	Важното	е,	че	Центърът	е	открит	в	съответствие	с	възможностите	на	до-
броволците,	но	и	в	зависимост	от	нуждите	на	потребителите	–	няма	смисъл	да	се	открие	център	
в	периоди,	в	които	нуждаещите	не	могат	да	имат	достъп.

По-добре	е,	ако	работното	време	е	редовно	и	се	спазва	от	всички	сътрудници	на	центъра.
Работното	време	трябва	да	бъде	ясно	изписано	на	външната	врата	на	центъра,	така	че	хора-

та	да	знаят	кога	е	възможно	да	отидат	там.
Не забравяйте, че за един Център за изслушване трябват подходящи хора, подходящо 

пространство и подходящо време!	

8. Работна методологя на Центъра за изслушване

Важно	е	да	се	разберат	трите	елемента	на	един	разговор	с	посетител	в	Центъра:	нужда,	ис-
кане	и	намеса.

Нуждата
Нуждата	е	трудността	или	необходимостта,	изпитвана	от	някого	в	определен	момент	от	не-

говия	живот.	Трудностите	са	еднократни	(например	смърт	на	роднина)	или	хронични	(например	
заболяване).	Могат	да	се	проявяват	по	постоянен	начин	(напр.	пристрастяване	към	алкохол	или	
наркотици)	или	да	проявяват	периодично.

Пример. Един мъж отива в центъра за изслушване и казва, че не е в състояние да си намери 
работа.	В този случай неговата нужда е безработицата.	Но също така е вероятно по време на 
разговора с човека сътрудникът на центъра да разбере, че човекът има повече нужди: конфликти 
в семейството, ниско ниво на образование.

Искането
Искането	е	това,	което	лицето	иска	директно	по	време	на	разговора	с	оператора	на	Центъра.	

Понякога	така	се	случва,	че	искането	не	е	пряко	свързано	с	необходимостта.
Пример. Този, който не може да си намери работа, иска храна и дрехи, защото той не е в 

състояние да си ги купи.	Така че необходимостта е безработицата, но искането е храна и дрехи.

Намесата
Намесата	е	това,	с	което	центърът	отговаря	на	човек	в	нужда.	Обикновено	сътрудникът	за-

почва	от	искането,	но	може	също	така	да	предложи	различни	действия.	Затова	е	важно	да	 се	
разбере	какво	може	центърът	да	предложи	на	лицето,	за	да	задоволи	своите	нужди.

Пример. Този, който не може да си намери работа иска храна и дрехи, така че	сътрудникът	
предлага той да отиде в склада на ЕК да вземе пакети с храна и дрехи.	Но в същото време, пред-
лага на човека да се свърже с някои местни институции, за да реши проблема с трудовата зае-
тост, или може да предложи да вземе участие в обучения, които ЕК предлага на безработни на 
територията.	

9. Инструменти за управление на разговора в Центъра за изслушване 

Разговорът	с	човек	в	нужда	е	в	основата	на	дейността	на	Центъра.	Той	се	ръководи	от	добро-
волци	или	сътрудници,	добре	обучени	и	информирани.	Той	пази	анонимността	на	нуждаещите	
се	и	обикновено	основната	информация	се	съхранява	на	хартия.

Документът	на	хартия	обикновено	е	разделен	на	четири	части:
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–	 Раздел 1 Данни, свързани с приема	(кой	е	доброволецът,	който	приема	нуждаещият	
се,	къде	и	кога	се	извършва	изслушването...)

–	 Раздел 2 Данни за нуждаещия се	 (лична	информация,	 семейна	информация,	лични	
условия...)

–	 Раздел 3 Описание (потребности,	искания,	намеса)
–	 Раздел 4 Актуална информация	(ако	нуждаещият	се	идва	често,	това	е	мястото	да	се	

вземат	предвид	промени,	нови	елементи,	развитие...)	
Сътрудникът в центъра за изслушване трябва да знае как да изслуша хората в нуж-

да, но и как да се справя с административните изисквания!	

10. Архивът

Това	не	е	голяма	планина	от	хартия,	а	е	важен	източник	на	информация	за	нуждите	в	общ-
ността.	Архивът	има	две	различни	цели:

1.	Вътрешна:	архивът	помага	в	разбирането	на	историята	на	един	човек,	така	че	да	бъде	по-
лесно	да	се	предложи	нужната	помощ.	Данните	трябва	да	спомагат	за	бързо	и	лесно	правене	на	
справки.

2.	Външна:	 архивът	позволява	да	 се	анализират	по-добре	общите	нужди	и	искания,	да	 се	
създадат	по-добри	проекти	и	действия,	които	да	помагат	на	хората.	Важно	е	да	се	поддържа	въз-
можно	най-голям	набор	от	информация.	

ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
Ето някои примерни въпросници, които можете да използвате във вашия център за изслуш-

ване или в началото на наблюдението на бедността.	Те следва да бъдат адаптирани към съот-
ветната територия.

Цел:	да	се	провери	какво	е	положението	в	общността	и	какво	знаят	участниците	за	бедност-
та	в	тяхната	енория.

Материал:	флипчарт,	цветни	маркери	и	материали	за	раздаване

Време:	около	1	час

Процедура:
1.	 Разделете	участниците	на	малки	групи	от	3-5	човека.
2.	 Разпределете	за	всяка	група	по	един	материал.
3.	 Кажете	им	да	обсъждат	в	групата	и	да	подготвят	изложение	по	поставения	въпрос.	Око-

ло	30	минути	са	достатъчни	за	тази	работа.
4.	 Посъветвайте	ги	да	изберат	представител	на	всяка	група,	който	да	представи	отговорите.
5.	 След	като	всички	представят	изводите	от	групите,	може	да	проведете	дискусия	на	база-

та	на	отговорите.
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Листовка 1

(За анализ на действителното положение; упражнение)

1. Какви инструменти и инициативи може да използва един Енорийски 
Каритас, за да получи представа за бедността на територията?

•	 Информацията,	получена	от	енорийски	свещеник	и/или	монахиня
•	 Център	за	изслушване	на	Каритас
•	 Изследвания,	провеждани	на	територията
•	 Други	духовно	ангажирани	групи	в	общността	(богослови,	клирици,	аниматори)
•	 Посещения	на	семейства
•	 Други	инструменти	(уточнете):	............................................	...............

2. Какви форми на бедност са характерни за общността?

•	 Възрастни
•	 Хора	с	увреждания
•	 Хронични	заболявания
•	 Трудни	условия	на	живот
•	 Безработица	и	трудови	проблеми
•	 Образователни	проблеми
•	 Семейни	проблеми
•	 Икономически	затруднения	(бедност,	дългове)
•	 Зависимости	(наркотици,	алкохол	и	т.н.)
•	 Други	проблеми:	............................................

3. Според вас, доколко представителите на енорията са наясно с проблемите 
на общността?

Много Достатъчно Малко Никак

Енорийски	свещеник

Дякон

Монахини

Енорийски	Каритас

Енорийски	пасторален	съвет

Други	енорийски	групи

Население	на	енорията

Епархиен	Каритас



49

Енорийският Каритас2  

Регионалното партньорство за развитие на енорийски Каритас и насърчаване на доброволчеството

Листовка 2

Карта за наблюдение на бедността на енорийската територия

ЕНОРИЯ ..............................................................................................................
Брой население ...............................................................................................
Брой семейства ..........................................................................................................

В ОБщНОсттА ИМА сЛЕДНИтЕ сЛучАИ:

Няма	 Има	
малко

Има	
достатъчно

Има	
много

1.	Имигранти	в	затруднено	положение

2.	Проститутки

3.	Наркомани

4.	Алкохолици

5.	Затворници	и	бивши	затворници

6.	Хора	с	увреждания

7	Хора	с	психични	разстройства

8.	Хора	в	напреднала	възраст

9.	Бедни

10.	Малцинства	в	затруднено	положение

11.	Млади,	изложени	на	риск

12.	Безработни

13.	Бездомни	хора

14.	Престъпници

ЗАКлюЧЕНиЕ
Познаването на специфичните нужди и откриване на нови проблеми	на	територията	е	

ключовата	роля	на	Енорийския	Каритас.	Това	представлява	начина,	по	който	ЕК	може	да	помог-
не	в	решаването	на	нуждите	на	територията.

Центърът за изслушване	може	да	се	счита	за	основата	на	един	Енорийски	Каритас:	това	е	
мястото,	инструментът	и	антената	към	територията,	врата,	винаги	отворена	към	хората	и	тех-
ните	нужди.
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2.3 оСНоВНАТА РолЯ НА ЕК – ПЕДАгогиЧЕСКАТА РолЯ

ВъВЕДЕНиЕ
Основната	роля	на	Каритас	е	педагогическа.	Това	означава,	че	няма	реална	ЕК,	ако	тя	не	се	

грижи	 за	 образованието	 на	 Общността.	 Служенето	 на	 хората	 в	 нужда,	 засвидетелстването	 на	
християнска	любов	е	пътят	към	царството	небесно,	това	е	добрата новина, която	Исус	ни	е	дал.	В	
тази	глава	ще	представим	защо	сме	длъжни	не	само	да	следваме	пътя	Му,	но	и	да	учим	другите	как	
да	го	правят,	за	да	покажем	на	всички,	че	е	възможно	и	необходимо	да	помагаме	на	своя	ближен.

МолиТВА
Господи, направи ме инструмент на Твоя мир;
където има омраза, нека посея любов;
където има увреждане – помилване;
където има съмнение – вяра;
където има отчаяние – надежда;
където има мрак – светлина;
и където има тъга – радост.

O, Божествени Учителю,
Дай ми да не търся толкова утеха, колкото да утешавам;
Да бъда разбран, както да разбирам;
да бъда обичан, както да обичам;
Защото като даваме – получаваме,
Като помилваме – сме помилвани,
И като умираме, се раждаме в живот вечен.
Амин.

Св. Франциск

Работата	в	Каритас	не	е	изолирано	занимание,	а	практика	на	любовта	на	общностно	ниво.	
По	тази	причина	е	важно	да	се	приобщават	постоянно	хората	около	нас,	да	се	споделя	с	тях	инте-
ресът	към	нуждаещи	се	от	нашата	общност.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
През	1972	г.,	по	време	на	първото	заседание	на	национални	и	епархийни	Каритас	в	Италия,	папа	

Павел	VI	подчерта	ролята	на	Каритас	като	пастирско	тяло,	което	насърчава	християнската	любов	в	
цялата	християнска	общност:	„Каритас има преди всичко педагогическа роля: духовният му аспект 
не може да се изчисли с цифри и бюджети, но с възможностите за повишаване на чувствителност-
та на местната Църква и верните към милосърдие и християнска любов към нуждаещите се“.

С	други	думи,	Каритас	е	място,	отворено	за	всички	и	към	всички.	Неговата	основна	роля,	
„педагогическа“,	е	анимацията	на	християнската	общност	за	благотворителни	цели.	Това	означа-
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ва,	че	Каритас	непряко	дава	отговори	на	предизвикателствата	и	нуждите,	но	най-вече	събужда	
християните	и	ги	насърчава	активно	да	живеят	в	любов	към	ближните,	така	че	всички	ние	като	
християнско	общество	да	посрещнем	нуждите.

Ето	как	Каритас	изпълнява	своята	педагогическа	роля:	
•	 Като	напомня	на	общността	да	живее	в	активна	любов	към	своите	ближни
•	 Като	познава	проблемите	на	територията	и	ги	показва	на	останалите
•	 Като	обучава	доброволци,	за	да	отговори	ефективно	на	нуждите
•	 Като	е	в	синхрон	с	Катехизиса	и	Литургията	във	възвестяването	на	християнската	любов
•	 Като	предлага	начини	на	отделните	хора	да	реализират	своята	любов	към	ближния
Много	добре	звучи,	че	ЕК	не	е	благотворителна	група	от	доброволци	и	че	неговата	цел	не	е	пряко	

действие	с	бедните,	а	образованието	на	всички	членове	на	общността.	Голямото	предизвикателство	
е	да	се	направи	това	реално,	конкретно	и	присъстващо	в	нашата	енорийска	общност.	Това	е	дълъг	и	
труден	път	към	промяна	на	идеята,	че	Каритас	е	не	само	сбор	от	социални	услуги,	а	групата	от	социал-
ни	услуги	„по	един	пасторален	начин“,	който	ангажира	Общността	в	разпространението	на	любовта.

По	тази	причина,	всеки	път,	когато	доброволец	от	Каритас	казва:	„Ние сме винаги една и съща 
малка група от хора, работещи в Енорийския ни Каритас“	или	всеки	път,	когато	някой	извън	Ка-
ритас	казва:	„Бих искал да бъда активен и да помагам на другите, но няма какво да правя в моята 
енория“...	това	означава,	че	техните	ЕК	не	изпълняват	педагогическата	си	роля!

И	така,	на	енорийско	ниво,	ролята	на	Каритас	е	да	включва	вярващите	активно	в	любовта,	
стараейки	се	да	промени	манталитета	им.	Това	често	е	нещо,	което	не	е	достатъчно	развито	в	
енорийските	общности,	защото	„педагозите“	се	позовават	на	знанията	на	доброволци	и	анима-
тори,	и	е	много	трудно	да	се	обучават	в	общуването	и	да	се	подчертава	в	обществото	как	и	защо	
им	предлагат	услуги	по	специфичен	начин.

Всеки	ЕК	трябва	да	има	един	аниматор,	който	отговаря	за	намирането	на	решения,	предла-
гане	на	възможности	за	вярващите,	за	да	ги	привличат	към	активната	любов.

КАК ДА СЕ НАСъРЧи ПЕДАгогиЧЕСКАТА РолЯ НА ЕК?

Педагогическата	роля	може	да	 се	насърчава	по	 три	начина:	 сенсибилизация,	 анимация	и	
образование.

а) сенсибилизация
Сенсибилизацията	означава	„събуждане	на	чувството“	на	Общността	за	определени	нужди	

на	територията.	Това	се	прави	чрез	информиране	на	хората	за	 съществуващите	нужди,	които	
трябва	да	бъдат	решени	от	всички	заедно	и	това	може	да	стане	чрез	медийни	кампании,	срещи,	
конференции,	книги,	брошури	и	много	други	начини.

Важно	е	да	се	подчертае,	че	целта	на	енорийския	Каритас	е	да	разпространява	примера	и	
поведението	на	базата	на	милосърдие	и	солидарност,	като	се	грижи	за	проблемите	на	хората	в	
нужда	в	своята	общност,	както	и	да	се	отзовава	на	големите	световни	проблеми	като	войни,	не-
справедливост,	недостатъчното	развитие.

В	енорийските	структури,	сенсибилизация	може	да	се	постигне	по	много	начини:	срещи	с	
групите,	организация	на	събития,	речи	и	молитви	по	време	на	Св.	Литургия,	специални	лекции	
по	катехизис	или	в	курсове	за	младоженци,	статии	в	Енорийския	бюлетин...

Когато	това	действие	е	адресирано	до	правителството,	местните	институции,	социалните	служби	и	
политиците,	то	е	определено	като	„лобиране“	(практиката	да	се	влияе	на	решенията,	взети	от	държавните	
институции)	и	„застъпничество“	(съзнателен	процес	на	представяне	и	застъпване	за	дадени	хора	и	идеи).

Когато	хората	са	наясно	с	проблемите,	ЕК	трябва	да	ги	включи	в	процеса	на	решаване	чрез	анимация.	

б) Анимация
Както	е	известно,	методологията	на	работа	на	Каритас	се	основава	на	изслушване,	наблюде-

ние	и	разпознаване	и	всички	тези	действия	имат	за	цел	да	насърчават	най-добрите	за	енорий-
ската	общност	анимации.	Анимацията	е	процесът	за	включване	на	лица	в	някои	дейности.	За	
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ЕК,	това	означава	капацитет	за	привличане	на	нови	членове	на	общността	в	дейности,	услуги	и	
действия	в	подкрепа	на	хората	в	нужда.

Има	два	вида	анимация:	„индивидуална	анимация“:	да	се	включи	едно	лице	в	дейности	или	
група	чрез	пряк	разговор	и	лично	отношение,	и	„групова	анимация“:	да	се	включат	повече	хора	
в	дейности	или	групи.

С	други	думи,	анимацията	е	покана	за	участие,	действие	и	тя	по	определен	начин	показва	
основната	роля	на	Каритас	–	да	разпространява	добрата	вест	за	всички.	

в) Образование
Каритас	реализира	своята	педагогическа	роля	и	чрез	обучение	на	доброволци	и	сътрудници,	

които	участват	в	енорийските	дейности	на	Каритас.	Това	може	да	бъде	обучение	за	богослов-
ско-пасторалните	основи	на	Каритас,	за	професионални	и	технически	умения,	за	управление	на	
дейности,	или	за	комуникация	и	организиране	на	общността.

Образованието	обикновено	се	предлага	и	управлява	от	епархийния	Каритас,	и	е	пряко	ръко-
водено	от	епархийни	аниматори	или	от	професионалисти.	Ако	искате	да	предложите	обучение	на	
доброволци	или	сътрудници	на	енорийския	Каритас,	не	забравяйте	да	поискате	подкрепа	от	своя	
епархиен	Каритас:	много	е	вероятно	добрите	инструктори	и	аниматори	да	са	на	разположение	за	вас!	

ПЕДАгогиКАТА НА ДЕлАТА 

Сенсибилизация,	образование	и	анимация	са	инструменти	и	начини	за	изразяване	на	педа-
гогическата	роля	на	Енорийския	Каритас.	Но	внимание:	те	не	са	в	основата	на	педагогическите	
дейности	на	Каритас!

В	основата	на	добрия	Каритас	и	реализацията	на	неговата	педагогическа	роля	са	организира-
ните	дейности	и	услуги.	Можете	да	организирате	много	социални	услуги	във	вашия	енорийски	Ка-
ритас	(следващата	глава	разглежда	подробно	този	аспект),	но	не	забравяйте,	че	всички	те	са	с	обща	
мисия:	ако	са	посветени	на	бедните,	ако	включат	общността,	ако	насочват	вниманието	и	грижите	
за	нашите	ближни,	те	стават	най-добрият	начин	да	се	разпространява	посланието	на	любовта!

Това	е	така	наречената	„педагогика	на	делата“;	това	е	възможно,	когато	социалните	услуги	и	
специфичния	стил	на	действие	на	Каритас	са	едно,	те	са	част	от	един	и	същи	подход	за	насърча-
ване	на	помощта	за	хората	в	нужда.	

Един	добър	ЕК	не	е	този,	който	предлага	най-голям	брой	социални	услуги,	реализирани	от	мал-
ка	група	сътрудници/доброволци,	а	онзи,	който	се	старае	всеки	ден	да	участва	по	един	естествен	
начин	в	дейностите	на	общността.	Така	че	дълбокото	чувство	за	Енорийския	Каритас	може	да	се	
обобщи	по	следния	начин:	По-добре по малко от повече хора, отколкото по много от малцина!	

ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
Цел:	Да	се	превърне	една	стандартна	социална	услуга	в	услуга	с	педагогическа	роля	с	учас-

тието	на	общността
Материал:	лист	хартия,	флипчарт,	маркери,	копие	от	примерен	план	(листовки	1	и	2).	
Време:	45	минути	
Процедура:
–	 Разделете	групата	на	две	части
–	 Дайте	на	всяка	група	един	вид	листовка
–	 Обяснете	им,	че	трябва	да	намерят	за	30	минути	начин	да	се	превърне	социалната	услу-

га,	описана	в	листовката,	в	услуга	с	педагогически	функции.	Групите	трябва	да	намерят	
начин	за	включване	на	местната	общност	чрез	сенсибилизация,	образование,	анимация,	
привличане	на	нови	доброволци...

–	 Всяка	група	представя	своите	идеи	и	предложения
–	 Дискусия	
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Листовка 1

Магазин 

Вашият	ЕК	е	една	много	проста	структура.	Тя	е	съставена	от	енорийски	свещеник	и	една	
малка	група	от	доброволци,	която	се	среща	всяка	събота	следобед.

ЕК	има	малък	Център	за	изслушване,	отворен	от	14:00	до	16:00,	когато	2-3	доброволци	
приемат	хората,	идващи	да	споделят	своите	проблеми.

В	същия	ден	от	14:00	до	16:00	часа,	е	открита	и	единствената	социална	услуга	на	ЕК,	
управлявана	от	други	доброволци:	малък	магазин	с	използвани	дрехи,	храна	и	медикаменти,	
които	се	доставят	от	доброволци	за	хората	в	нужда.

Правилото	е,	че	хората	в	нужда	трябва	да	минат	първо	през	Центъра	за	изслушване,	а	
след	това	(ако	поискат	материална	подкрепа)	да	отидат	в	магазина.

Вие	сте	група	от	доброволци	на	ЕК	и	искате	да	промените	стила	на	действие	на	магазина.	
Имате	30	минути,	за	да	предложите	идеи	и	действия	за	енорийския	свещеник,	за	да	се	развие	
педагогическата	роля	на	социалните	услуги	на	магазина.	

Листовка 2

Социална кухня 

Вашият	ЕК	е	една	много	проста	структура.	Тя	е	съставена	от	енорийски	свещеник	и	една	
малка	група	от	доброволци,	която	се	среща	всяка	неделя	сутрин	след	Св.	Литургия,	това	оз-
начава	най-вече	от	10:30	до	13:00	часа.

ЕК	има	малък	Център	за	изслушване,	отворен	в	неделя	сутринта	от	10:30-12:00,	когато	2-3	
доброволци	приемат	хората,	идващи	да	споделят	проблемите	си.	Нуждаещите	се	минават	пър-
во	през	Центъра,	а	след	това	(ако	те	са	в	нужда)	той	ги	изпраща	в	единствената	социална	услуга	
на	общността:	социална	кухня,	където	могат	да	получат	обяд	и	да	разговарят	с	доброволци.	

По	време	на	работното	време	на	Центъра	(10:30-12:00),	останалите	доброволци	приготвят	храна-
та,	дарена	по	време	на	седмицата	от	тях,	от	енорийския	свещеник	или	от	някои	вярващи	от	общността.	
Ако	има	достатъчно	храна,	те	опаковат	по	нещо,	което	да	дадат	на	семействата	за	през	седмицата.

Социалната	кухня	е	отворена	от	12:00	до	13:00	и	дава	около	20-25	обяда	всяка	неделя.
Вие	сте	група	от	доброволци	на	ЕК	и	искате	да	промените	стила	на	действие	на	социал-

ната	кухня.	Имате	30	минути,	за	да	предложите	идеи	и	действия	на	енорийския	свещеник,	за	
да	се	развие	педагогическата	ролята	на	социалните	услуги	на	социалната	кухня.	

ЗАКлюЧЕНиЕ
Енорийският	Каритас	не	само	дава	отговори	на	проблемите	на	общността,	но	има	за	цел	да	

съживи цялата общност:	по	този	начин	той	дава	възможност	на	всеки	християнин	активно	да	
живее	в	любов	към	съседите.	Това	е	така	наречената	„педагогическа	роля“.

С	 други	думи,	 ЕК	 е	не	 само	организатор	на	 стандартни	 социални	 услуги	 в	 общността,	 но	
трябва	да	има	стил	в	тяхното	предоставяне:	социалните	услуги	следва	да	са	посветени	на	бедни-
те	и	да	ангажират	общността.

Тази	педагогика на делата, както и сенсибилизацията, анимацията и образованието,	са	
наличните	инструменти	за	насърчаване	на	педагогическата	роля.	
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2.4 оСНоВНАТА РолЯ НА ЕК – СоЦиАлНи ДЕйНоСТи 

ВъВЕДЕНиЕ
Тази	глава	ще	ви	представи	значението	на	социалните	услуги	и	дейности	в	един	Енорийски	Каритас.
Най-важното	е	да	се	помни	-	 „Както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е 

мъртва“ -	един	Каритас	без	благотворителни	дейности	е	мъртъв.	Да	помагаме	на	нашите	ближ-
ни,	да	служим	на	изолираните	и	бедните	е	конкретен	знак	на	любов,	знак	за	благотворителност.

Има	един	безкраен	списък	от	услуги,	които	могат	да	се	предлагат	на	хората	в	нужда.	Модер-
ните	времена	поставят	пред	нас	нови	видове	бедност	и	нови	предизвикателства.	Енорийският	
Каритас	едва	ли	ще	ги	реши	напълно,	но	със	сигурност	ще	доведе	до	намаляването	им.

МолиТВА
Какво добро е, братя мои, ако някой твърди, че има вяра, но няма дела? Може ли такава вяра да 

го спаси?	Да предположим, брат или сестра е без дрехи и храна.	Ако някой от вас му каже: Иди, Же-
лая ти всичко	добро, да ти е топло и да си сит „, но не прави нищо за неговите физически нужди, как-
во добро е то?	По същия начин, вярата сама по себе си, ако не е придружено от действие, е мъртва.

Но някой ще каже: „Вие имате вяра, аз имам дела.“
Покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си чрез това, което правя.
Ти вярваш, че има само един Бог.	Добре!	Дори и демоните вярват в това – и тръпнат.
Ти, неразумен човек, искаш ли доказателства, че вярата без дела е безполезна?	Не беше на-

шия прародител Авраам праведник в своите очи за това, че	предложи сина си Исаак на олтара?	
Виждате, че неговата вяра и действията му са работили заедно, и вярата му е изпълнена от 
това, което е направил.	И изпълни се писанието, че казва: „Авраам повярва в Бога, и това му беше 
признато за праведност“, и той бе наречен приятел на Бога.	Виждате, че едно лице е оправдано 
от това, което прави, а не само чрез вяра.

По същия начин, нима Раав блудницата не се смята праведна за това, което тя направи, 
когато тя даде подслон на шпионите и ги прати в друга посока?	Тъй както тялото без духа е 
мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

Яков 2, 14-26 (Вяра и дела)

Корените	на	любовта	трябва	да	се	търсят	в	Библията.	Затова	нашата	вяра	трябва	да	бъде	активна,	
както	Св.	Яков	каза,	че	трябва	да	има	важна	роля	в	живота	ни	–	ние	не	трябва	да	слушаме	само	на	думи,	
а	и	да	изпълняваме	Светото	слово.	Това	е	специално	по	отношение	на	Каритас	и	благотворителността.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Всеки	християнин	трябва	да	направи	нещо	конкретно	за	своите	ближни,	като	им	помага	с	

добри	дела:	Исус	Христос	е	най-добрият	пример	за	него/нея,	защото	със	своите	добри	и	значими	
дела,	Той	подготви	правия	път,	който	води	към	царството	на	Бога.	



56 обичай ближния си

глава.2
Някои	части	от	Библията	предлагат	добър	пример	на	християнина	как	да	следва	конкрет-

ните	думи	на	Исус,	или	как	може	да	се	грижи	и	да	служи	в	смирение,	без	предразсъдъци,	в	собст-
веното	си	време,	с	дискретност,	връщайки	обратно	надеждата.	Добри	примери	са:	Лука	10,	25-37	
(притчата	за	добрия	самарянин),	Матей	25,	31-46	(за	овце	и	кози),	Деяния	4,	32-37	(вярващите	
споделят	своите	притежания).	

Нека	да	разгледаме	този	пример:	притчата	за	добрия	самарянин.	Може	да	бъде	интересно	да	
я	прочетете	и	анализирате	в	групата	си,	като	се	обсъдят	действията	на	самарянина:	те	са	„модел“,	
чрез	който	се	насърчава	помощта	за	ближния	(Исус	казва	на	учителя	в	края	на	притчата:	„И тъй, 
идете и правете същото!“).

•	 „Като един човек слизаше от Ерусалим към Ерихон, разбойници го нападнали и взели 
всичко, което имал.	Те го пребили и избягали, оставяйки го полумъртъв „.	Този	човек	е	
всеки	от	нашата	общност,	който	може	да	попадне	в	беда,	да	има	проблем,	страдание,	да	
е	беден	и	в	нужда.	Той	ходи	по	един	труден	път	(дори	и	днес	по	пътя	от	Йерусалим	за	
Йерихон	е	лош	и	пълен	със	завои),	вероятно	той	не	е	планирал	добре	пътуването	си:	по	
определен	начин	той	се	излага	на	опасност	–	така	че	в	крайна	сметка	той	е	„отговорен“	
за	своето	положение,	за	своята	бедност.	Но	това	няма	значение	как	и	защо	става	сиро-
мах:	той	е	в	нужда	и	ние	сме	призвани	да	му	помогнем,	без	да	го	съдим.	

•	 „Човек от Самария след това мина по този път.	Когато видял човека, той го съжали и се 
приближи до него". Имаме	нужда,	тъй	както	самарянина,	първо	да	видим	бедния	и	да	се	
почувстваме	съпричастност	с	него	(„наблюдение	на	бедността“),	а	не	да	минем	покрай	
него	като	свещеника	и	левита	от	притчата.	Самарянинът	е	на	път,	но	се	спря:	той	не	по-
мага	в	свободното	си	време,	той	е	готов	да	изостави	плановете	си	и	да	помогне	на	човека	
в	беда,	защото	това	се	превръща	в	приоритет.	И	ние	сме	призвани	„да	отидем	при	него“:	
не	можем	да	очакваме,	че	нуждаещият	се	ще	дойде	на	местата,	където	обикновено	се	
намираме,	но	ние	трябва	да	отидем	и	да	ги	търсим.

•	 „Той излекува раните му...	После го качи	на собственото си магаре...	и той се погрижи за 
него“.	Моделът	на	помощ,	дадена	от	самарянина,	е	комбинация	от	конкретни	действия	и	
морална	подкрепа.	Самарянинът	дава	всичко,	с	което	може	да	помогне:	масло,	бинтове,	
магаре	–	той	използва	всичко,	което	има.	Но	ние	не	сме	призвани	да	се	грижим	само	за	
материалните	нужди	на	нуждаещия	се	(в	този	случай:	раните),	ние	трябва	винаги	да	
разглеждаме	духовните	проблеми	(в	този	случай:	необходимостта	да	почувства	обич	и	
грижа	–	ако	четете	внимателно	можете	да	видите,	че	самарянинът	спи	в	същия	хан,	за	да	
остане	близо	до	него	през	нощта).

•	 „На следващата сутрин той даде на съдържателя две сребърни монети“:	самарянинът	е	
наистина	един	доброволец,	защото	той	е	готов	да	даде	нещо	свое	(парите)!

•	 „... И рече: Моля, грижете се за човека.	Ако похарчите повече от това за него, аз ще платя, 
когато се върна“:	Много	проучвания	подчертават,	че	„ханът“	е	„общността”.	В	този	слу-
чай,	самарянинът	не	се	грижи	за	бедните	сам,	но	той	включва	общността	около	себе	си:	
това	означава,	че	нашите	социални	услуги	следва	да	направят	същото,	не	да	се	грижат	
само	за	хората	в	нужда,	но	да	ангажират	общността,	доколкото	е	възможно	(педагоги-
ческа	роля).	Освен	това,	самарянинът	трябва	да	продължи	по	пътя	си,	но	той	показва	
реална	съпричастност	към	този	беден:	той	казва:	„ще	се	върна“,	той	е	сигурен,	че	той	не	
може	да	забрави	това	лице	на	ближния	си	и	би	искал	да	продължи	връзка	с	него.

В	този	смисъл	Каритас	не	може	да	избегне	правенето	на	конкретни	дела	от	любов,	защото	
службата	към	ближния	е	истински	знак	на	любов.	Един	ЕК	не	може	да	се	реализира	само	чрез	
разговори	и	посочване	на	трудности,	необходими	са	конкретни	действия.	Ако	една	общност	има	
Каритас	и	картина	на	нуждите,	тя	трябва	да	се	опита	да	отговори	на	тези	нужди!	Тези	„отговори”	
са	така	наречените	„социални”	услуги.	

Социалните	услуги	в	рамките	на	Каритас	са	необходими	и	представляват	важна	част	от	дей-
ността.	Те	имат	голямо	значение,	защото	без	тях,	Каритас	ще	представлява	вяра	без	дела.

Социални	услуги	в	рамките	на	ЕК	трябва	да	отговорят	на	конкретните	проблеми	на	общ-
ността,	като	резултат	от	анализа	на	нуждите:	добрият	ЕК	реагира	на	ситуацията,	когато	я	позна-
ва	добре!
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Така	че,	преди	създаването	на	социални	услуги,	ситуацията	трябва	да	бъде	анализирана.	Ко-
гато	анализът	на	общността	е	приключен,	когато	сме	наясно	с	нуждите	и	ресурсите,	ние	трябва	
да	дадем	конкретни	отговори	на	тези	нужди.	Не	е	достатъчно	само	да	знаем	тези	нужди!	

Много	са	предизвикателствата,	които	могат	да	бъдат	анализирани:	самота,	болест,	икономи-
ческа	бедност,	наркоманията,	расизма,	войната,	маргинализацията,	бедствия...	Списъкът	може	да	
бъде	безкраен!

Има	много	видове	социални	услуги	за	справяне	с	тези	предизвикателства,	и	в	рамките	на	
всеки	Каритас	те	могат	да	бъдат	различни.	Всеки	от	тях	ги	организира	според	възможностите	
си.	Някои	примерни	социални	услуги	са:	социалната	кухня,	посещения	на	домове	за	възрастни	и	
болни,	разпределение	на	дрехи	за	бедните...	Папа	Йоан	Павел	II	в	своята	Novo Millennio Ineunte	ни	
предложи,	когато	планираме	и	организираме	социални	услуги	на	ЕК:	„Въображение за благотво-
рителност – използвайте го!“	

Социалните	услуги	представляват	за	общността	възможност	да	засвидетелстват	Божията	
любов.	Социалните	услуги	са	„знаци“	за	тези,	които	могат	да	помогнат,	те	стават	„глас“	на	тези	,	
които	са	в	нужда	на	цялата	територия.	Социалните	услуги	са	преди	всичко	знак	за	хората	в	нуж-
да,	че	има	надежда	и	начин	да	се	излезе	от	положението.	

Не забравяйте:
1) Целта на социалните услуги на Каритас са най-бедните – грижи за хората, забра-

вени от нашите общества	
2) основната цел на социалните услуги не е решаването на проблемите изцяло – Кари-

тас не решава проблемите на обществото!	

ЦЕлЕВиТЕ гРуПи НА СоЦиАлНиТЕ уСлуги НА КАРиТАС 

В	Евангелието	на	Матей,	Исус	ясно	определя	кои	са	целевите	групи	на	нашите	действия	като	
християни,	и	ни	дава	и	някои	практически	примери,	за	да	го	разберем	по-добре:	

„Аз бях гладен и ти ми даде храна; бях жаден и ти ми даде напитки; странник бях и Ме при-
юти; бях гол и Ме облече; болен бях и Ме посети; бях в затвора и ти дойде при мен „.

Тогава праведните ще му отговорят и ще рекат: „Господи, кога Те видяхме гладен и те на-
хранихме, или жаден и те напоихме? Кога те видяхме непознат и те приютихме, или гол и те 
облякохме? Кога те видяхме болен, или в затвора, и дойдохме при теб? „.

А Царят ще отговори и ще им каже: „Истина, истина ви казвам, тъй както си го направил за 
най-незначителния	от	Моите братя, направил си го за мен“.

(Mt. 25, 35-40)	

Така	че,	целта	на	социалните	услуги	на	Каритас	са	най-бедните:	всеки	път,	когато	правим	
нещо	за	тях,	практикуваме	Божията	любов,	както	Исус	ни	учи.	Примерите,	дадени	от	Исус,	 са	
валидни	във	всяка	страна	и	във	всеки	исторически	момент:	гладните,	жадните,	чужденците,	бе-
дните,	лишените	от	свобода.	Тези	категории	–	и	всички	хора	в	същото	състояние	на	бедност	и	
социално	изключване	–	трябва	да	бъдат	нашата	целева	група.	

ПЕДАгогиЧЕСКАТА РолЯ НА СоЦиАлНиТЕ уСлуги 

Всички	социални	услуги	в	рамките	на	Каритас	трябва	да	имат	предвид	педагогическата	си	
роля:	всички	дейности	на	Каритас,	както	и	социални	такива,	трябва	да	имат	за	цел	включването	
на	цялата	общност.	По	този	начин	Каритас	трябва	наистина	да	стане	Енорийски	Каритас.

Разпространението	на	социалните	услуги	е	от	решаващо	значение,	те	не	трябва	да	бъдат	
затворени	само	за	част	от	лицата.	За	съжаление,	много	от	социалните	услуги	в	ЕК	не	работят	по	
този	начин,	тъй	като	те	изостават	с	педагогическа	роля.	Хората,	работещи	в	тези	услуги	често	
казват,	че	имат	проблеми,	защото	нямат	доброволци.
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Така	че,	когато	планирате	социални	услуги,	планирайте	също	и	как	да	се	включват	нови	хора	

–	доброволци.	Това	е	начинът	тези	услуги	да	стават	достъпни	за	всеки	и	начина,	по	който	се	дава	
ясен	и	специален	знак.

Не	забравяйте	да	се	включи	цялата	общност,	с	нови	хора,	още	от	началото	на	действието.	Ако	
се	включват	доброволци	само	в	момента,	когато	има	нужда	от	тях,	това	обикновено	не	работи!

ПоТЕНЦиАлНиТЕ РиСКоВЕ 

1.	При	определянето	на	една	социална	услуга	в	Енорийския	Каритас,	тя	не	трябва	да	се	раз-
глежда	като	целия	Каритас,	а	само	като	една	от	неговите	части.	По	този	начин	социалните	услуги	
не	могат	да	„заменят“	Каритас.	ЕК	е	много	по-важен	и	сложен	от	една	социална	услуга.	

2.	Риск	също	така	представлява	подборът	на	дейностите.	При	избора	на	социалните	услуги,	
следните	неща	трябва	да	се	вземат	предвид:

•	 потребности	и	ресурси	на	територията	(те	трябва	да	бъдат	добре	известни)
•	 помощ	за	най-изолираните	(ЕК	трябва	да	помогне	на	тези	групи)
•	 педагогическа	роля	(Общността	следва	да	вземе	предвид	при	избора	на	собствената	си	

дейност	как	всички	членове	на	общността	могат	да	бъдат	включени)

КРиТЕРии ЗА ДоБРА СоЦиАлНА уСлугА 

Когато	планирате	да	започнете	социална	услуга,	или	вече	управлявате	такава,	не	забравяй-
те	да	анализирате	дали	изпълнявате	основните	критерии	на	Каритас:	

1. Критерии за започване:
•	 Дали	социалната	услуга	е	резултат	на	анализ	на	нуждите	на	общността?
•	 Дали	има/липсват	други	подобни	услуги	на	територията?
•	 Дали	е	ясно,	че	цялата	общност	ще	участва	в	решаването	на	проблема?
•	 Дали	ясно	са	определени	ролите	и	отговорностите	в	Каритас?

2. Критерии за изпълнение. Дали социалната услуга
•	 насърчава	хората	в	нужда,	а	не	само	им	дава	благотворителна	подкрепа?
•	 е	инструмент	за	бедните,	за	да	излязат	от	глобалната	ситуация	на	нужда?
•	 е	знак	за	бедните,	че	Бог	е	любов,	и	за	християните,	за	това	как	да	следват	примера	

на	Исус?
•	 е	не	само	конкретни	действия,	но	и	начин	да	се	опознаят	по-добре	причините	за	

проблема?
•	 е	в	контакт	с	публичните	институции	и	услуги?

3. Критерии за педагогическа роля. Дали социалната услуга
•	 не	само	се	грижи	за	нуждаещите	се,	но	и	включва	участието	на	общността?
•	 предлага	ново	мислене,	нови	подходи,	нови	стандарти	на	живот	в	общността?
•	 се	грижи	за	обучението	на	доброволци,	сътрудници	и	общността	като	цяло?

4.  Критерии за оценка. Дали социалната услуга
•	 е	планирана	така,	че	сътрудници/доброволци	могат	да	правят	редовна	оценка	на	

предоставяните	услуги?
•	 анализира	редовно	територията,	с	цел	да	се	адаптира	към	новите	нужди,	ако	е	не-

обходимо?
•	 използва	по	най-добрия	начин	ресурсите	(хора,	структури,	пари)?
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ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
Работилница

Как да организираме една социална услуга в общността 

Цел:	Да	планираме	основата	на	една	социална	услуга	в	рамките	на	ЕК	
Материал:	листове,	маркери,	флипчарт	
Време:	1ч	30	мин.	
Процедура:	
1.	Организирайте	среща	в	ЕК.	Поканете	всички	активни	членове	в	ЕК,	а	също	и	потенциал-

ните	доброволци.	
2.	[20	мин.]	Подложете	на	кратка	мозъчна	атака/открита	дискусия	с	цялата	група	следния	

въпрос:	„Какви	са	нуждите,	които	присъстват	в	нашата	общност?“	(Напишете	ги	на	флипчарт)	
3.	Разделете	групата	на	две	части.	Група	А	избира	един	от	приоритетните	проблеми	от	спи-

съка,	и	група	Б	избира	друг	приоритетен	проблем	от	списъка.	
4.	[30	мин.]	Малките	групи	А	и	Б	пишат	на	хартия:

–	 важните	части	на	общината	 (семейни	групи,	младежки	групи,	доброволци,	духо-
венство	 хора	 ...)	 или	услуги,	 предлагани	на	 територията	 (обществен,	 частен	 сек-
тор),	действително	качеството	на	усилията	на	избрания	проблем

–	 кой	може	да	има	добра информация	за	този	проблем	на	територията	(социалните	служ-
би	на	територията	може	би	вече	имат	анализ	на	нуждите,	кои	са	най-информираните	хора	
в	общината,	има	ли	други	теми	на	територията,	които	обръщат	внимание	на	тази	нужда...)

–	 някои	начини/дейности да се доближи до хората, страдащи от избрания про-
блем.	 Винаги	 се	 грижете	 нуждаещите	 се	 да	 не	 са	 „получатели“	 или	 „обекти“:	 те	
трябва	да	бъдат	участници,	субекти	на	процеса	по	освобождаване	от	бедността,	към	
които	да	се	отнасяте	с	любов	и	уважение.

5.	 [30	мин.]	Нарисувайте	проста	схема,	която	е	основата	за	действие.	Не	забравяйте	да	се	
замислите	за	педагогическата	роля.	(Това	е	само	един	пример)	

Да се направи Отговорно 
лице в групата

Материал / пространства / 
хора да се намерят

Налични ресурси

Вземете	информация	
за	проблема

Джим Анализ	на	бедността,	
направен	от	общините,	
данните	от	болниците,	
интервю	със	свещеник	...

-

Участие	и	обучение	
на	доброволци

Линда 1	стая	за	обучение,	добър	
обучител,	най-малко	4	
доброволци

Една	стая	в	
общността

Посещения	по	
домовете	на	
възрастните	хора	в	
нужда

Лео Най-малко	4	доброволци,	
един	архив	–	да	се	събере	
информация	за	посещенията

автомобилът	на	
ЕК

Педагогически	
дейности:	1	
информационната	
кампания	за	
сенсибилизацията,	
речи	в	Св.	Литургия

Leo Пари	за	500	брошури	
за	отпечатване	и	
разпространение	

Енорийски	
свещеник	на	
разположение	
да	говори	за	
проблема	по	време	
на	Св.	Литургия

... ... ... ...

6.	[10	мин.]	Представете	резултатите	на	другата	група	и	осъдете	предложението.
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ЗАКлюЧЕНиЕ

Социални	услуги	в	рамките	на	Каритас	са	необходими,	защото	те	представляват	автентичен	
и	конкретен израз на християнската любов.	Те	са	знак	за	нуждаещите	се,	че	има	надежда	и	
начин	да	се	излезе	от	проблема.	Без	тях	Каритас	ще	представлява	вяра	без	дела.

Цел	на	социалните	услуги	на	Каритас	са най-бедните, но и общността като	цяло,	то	трябва	
да	се	включи	с	цел	насърчаване	на	педагогическата	роля	чрез	дела.
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2.5  оСНоВНАТА РолЯ НА ЕК – СъТРуДНиЧЕСТВо, 
КооРДиНАЦиЯ и СъДЕйСТВиЕ 

ВъВЕДЕНиЕ
Нито	една	от	структурите	не	може	да	съществува,	ако	няма	добра	координация	в	рамките	

на	своите	собствени	структури,	както	и	ако	няма	добро	сътрудничество	и	координация	с	други	
структури	на	територията	или	дори	върху	по-широка	територия.

Тази	глава	обяснява	какво	е	координация	в	рамките	на	енорията,	и	какво	представлява	съ-
трудничеството,	координацията	и	съвместната	работа	на	територията.

МолиТВА
Слушай, Израилю: Господ нашият Бог, Господ е един.	Възлюби Господа, твоя Бог с цялото си 

сърце и с цялата си душа и с всичката си сила.	Тези заповеди, които Аз ви давам днес трябва да бъ-
дат върху сърцата ви.	Научете	на	тях децата си.	Говорете за тях, когато седите вкъщи и когато 
ходите по пътя, когато лягате и когато ставате (Второзаконие 6, 4-8)

Божията	любов	не	се	изживява	изолирано,	а	в	общността.	Ето	защо	е	необходимо	да	инфор-
мираме	другите	за	това,	което	правим,	да	си	сътрудничим	с	тях,	да	координираме	съвместните	
усилия	за	решаване	на	проблемни	ситуации	на	нашата	територия.	Този	подход	трябва	да	при-
съства	във	всеки	един	момент	–	когато седнеш, когато ходиш,	когато лягаш,	когато ставаш“.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
ЕК	не	е	единственият	участник	в	християнска	общност,	нито	в	гражданското	общество	като	

цяло.	Всеки	ден	тя	може	да	бъде	в	контакт	с	други	части	от	енорийския	живот	(енорийски	свещеник	
и	епископ,	пасторален	съвет,	богослови,	монахини,	други	енорийски	групи,	епархиен	Каритас)	както	
и	с	държавни	институции	(община,	болница,	социални	услуги,	служба	за	заетост,	училища).	Тя	може	
да	бъде	в	контакт	в	ежедневния	си	живот	и	с	частния	сектор,	като	предприемачи	или	синдикати.

Като	се	има	предвид	ролята	на	наблюдение	на	територията	и	постигане	на	обществена	ак-
тивност	на	общността,	които	всеки	ЕК	трябва	да	постигне,	важно	е	да	се	разбере	как	да	влезе	в	
контакт	и	в	ползотворни	отношения	с	всички	тези	участници.

Има	3	вида	на	добри	отношения,	които	ЕК	може	да	създаде:
•	 сътрудничество	-	това	означава	разпределение	на	работата;	всеки	човек/сдружение	е	

отговорен	за	част	от	работата.	Обикновено	е	неформално,	целите	не	се	определят	съв-
местно,	не	се	планира	заедно,	но	информацията	се	споделя,	ако	е	необходимо.

•	 Координация	-	по-тесни	работни	отношения	се	развиват,	както	и	е	необходимо	малко	
общо	планиране	и	повече	комуникация.

•	 съвместна работа	-	това	е	взаимна	ангажираност	на	участниците	в	координирани	уси-
лия	за	решаване	на	проблема,	с	обща	отговорност	и	цели,	разработени	в	партньорство.	
Лидерството,	ресурсите,	рискът,	контролът	и	резултатите	са	споделени.	Постига	се	по-
вече,	отколкото	при	индивидуална	работа.
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Нито	един	не	е	по-добър	от	останалите:	зависи	от	дейностите	и	програмите,	които	са	орга-

низирани.	Всички	те	носят	ползи на участниците, като им помагат да следят	по-добре	какво	
се	случва,	да	предвиждат	нуждата	от	подкрепа	за	действията	си,	да	предоставят	достъп	до	раз-
нообразна	информация	и	множество	ресурси/умения,	да	постигнат	неща,	които	една	единстве-
на	организация	или	отделни	физически	лица	не	могат	да	постигнат	сами.	Формират	ядрото	за	
действие,	което	може	да	се	привлече	други	мрежи,	да	разшири	базата	на	подкрепа.

КооРДиНАЦиЯ В РАМКиТЕ НА ЕНоРиЯТА

Два	са	основните	въпроси,	свързани	с	координацията	в	рамките	на	Енорията:
•	 координацията	на	ролите	вътре	в	ЕК;
•	 координация	на	благотворителната	дейност	в	общината.

Вътре в ЕК	ролите	трябва	да	бъдат	добре	определени	с	цел	да	не	се	създава	объркване	–	
кой	какво	трябва	да	върши.	Членове	създават	група	за	сътрудничество,	а	не	за	конкуренция:	те	
поемат	отговорност	за	техните	индивидуални	роли	за	постигането	на	общи	цели,	но	признават	
също,	че	екипният	подход	предвижда	взаимна	подкрепа.

Обикновено,	хората	в	успешни	екипи/мрежи:
•	 Изясняват	ролите,	връзките,	задачите	и	отговорностите
•	 Споделят	ръководните	функции	в	рамките	на	групата	и	използването	на	всички	ресур-

си	(няма	такова	нещо	като	„един	голям	шеф“	в	Каритас!)
•	 Понасят	известна	неопределеност,	несигурност,	и	донякъде	липсата	на	структура
•	 Интересуват	се	от	конкретните	постижения	на	всеки	участник,	както	и	от	тези	на	групата
•	 Са	отворени	за	промени,	иновации	и	творческо	решаване	на	проблемите
•	 Са	решени	да	се	придържат	към	целта	и	начертания	график,	като	се	приемат	несъгласия
•	 Насърчават	конструктивната	критика	и	полезната	обратна	връзка
•	 Създават	доверие,	сигурност,	и	отдаденост	в	рамките	на	групата
•	 Създават	норми,	които	приканват	членовете	да	се	подкрепят	и	уважават	един	друг,	и	да	

имат	реалистични	очаквания	един	към	друг

Основата	координация	в рамките на Енорията	е	постоянното	сътрудничество	с	други	групи	
или	органи	на	ЕК.	Във	всяка	енория	има	много	участници	с	различни	роли:	енорийски	свещеник,	
координатор	на	Каритас,	секретар,	касиер,	аниматори,	доброволци,	младежи,	монахини,	членове	
на	пасторалния	съвет,	членове	на	финансовия	съвет,	представители	на	жените,	местният	учител,	
богослови...	можете	да	добавите	много	други	примери	в	този	списък.

Ако	поддържате	добър	обмен	на	информация	и	координиране	на	работата,	няма	да	има	из-
олирани	действия,	а	всички	дейности	ще	могат	да	бъдат	планирани	заедно.	По	този	начин	ЕК	не	
извършва	никоя	от	дейностите	за	себе	си,	но	действа	от	името	на	Енорията	и	за	цялата	общност.

Също	така	е	важно	да	се	включват	различни	групи	в	дейности,	тъй	като	така	има	по-голямо	
въздействие	на	самите	дейности.	Всички	заедно,	групите	може	да	направи	годишен	пасторален	
план	с	възможните	дейности	на	всички	групи.

Пример: благотворителна дейност на един ЕК трябва да се подкрепя и планира с богослови, 
така че да популяризират тези дейности в рамките на своята част от работата, или заедно с 
група за литургия те могат да направят специална литургия, посветена на и в съответствие с 
горепосочените дейности.	

СъТРуДНиЧЕСТВо НА ЕПАРХийНо НиВо

Не	забравяйте	да	включите	и	се	свържете	с	вашия	епархиен	Каритас	за	дейността!	Поддър-
жайте	връзка	с	тях	–	те	са	важен	източник	на	информация,	те	ще	ви	включат	в	различни	обуче-
ния	и	организирани	формации,	а	могат	също	и	да	ви	помогнат	в	решаването	на	проблемите.	
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СъТРуДНиЕСТВо НА ТЕРиТоРиЯТА

Избор на партньори

За	всяка	дейност	на	ЕК,	определена	чрез	процеса	на	изслушване	–	наблюдение	–	преценка,	
е	важно:

•	 да	разберете	кои	партньори	се	интересуват	от	сътрудничество;
•	 да	проверите	възможностите	за	сътрудничество	чрез	съществуващи	и	нови	контакти;
•	 да	изберете	най-добрите	партньори	и	да	осигурите	тяхното	активно	участие.	

	
Пример: ЕК, след изслушване на хора и наблюдаване на територията, решава да бъде акти-
вен в грижата за възрастните хора, които са сами, болни и не могат да се движат, и не са 
обхванати от социалните служби. ЕК предлага като дейност посещения на възрастните 
хора на общността един път седмично, почистване на домовете и даване на възможност за 
социализация. Това може да бъде направено само от ЕК...	Но можете ли да си представите 
по-доброто въздействие, ако се включат социални асистенти, лекари от болницата, други 
неправителствени организации?	Всички заедно, те могат да споделят знания, информация, 
ресурси, дейности.

Не	е	загуба	на	време	да	съберете	повече	информация	за	потенциални	партньори,	да	научите	
за	опита	им	в	тази	област	(можете	да	прочетете	техните	годишни	доклади,	уеб	сайт,	да	организи-
рате	среща	с	тях	или	да	потърсите	друго	мнение	за	тях).

След	определяне	на	добри	партньори,	необходимо	е	ЕК	да	поиска	среща	с	ръководството	на	
потенциалния	партньор.	Срещата	е	много	важна,	тъй	като	по	този	начин	организациите	могат	
да	преценят	дали	искат	да	си	сътрудничат	или	не.	Вие	трябва	да	представите	на	другата	орга-
низация	как	виждате	нейния	принос	за	дейността.	Можете	също	така	да	организирате	различни	
специални	работни	срещи	(семинари,	учебни	посещения,	обмен	на	служители),	за	да	се	разбере	
по-добре	идеята	на	партньорство.

Обикновено	е	по-трудно	да	се	установи	добро	сътрудничество	с	местната	власт	(повече,	от-
колкото	с	неправителствени	организации).	Трябва	да	положите	усилия,	за	да	ги	убедите	да	се	
включат	активно,	да	участват,	да	им	покажете	ползите,	които	ще	реализират.

Всички	сектори	имат	свои	човешки,	технически	и	професионални	ресурси	на	различни	нива.	
Взети	заедно,	те	могат	да	осигурят	много	от	необходимите	ресурси	за	осъществяването	на	една	
дейност.

Сътрудничество с публичния сектор

Публичният	сектор	включва	правителствени	структури	или	обществени	услуги:	болници,	
общини,	училища,	местните	власти.	Публичният	сектор	може	да	улесни	достъпа	до	много	ин-
формация,	да	осигури	по-голяма	стабилност	и	легитимност	на	дейността.

Те	могат	да	бъдат	включени	не	само	в	дейностите	за	стимулиране,	но	и	във	фазата	на	наблю-
дение	на	бедността,	тъй	като	обикновено	притежават	статистически	данни	за	различни	марги-
нализирани	групи.	По	тази	причина,	сътрудничеството	с	тях	може	да	бъде	много	полезно	за	ЕК	
в	случай,	че	има	нужда	от	информация.	Така	ще	се	спести	време	от	провеждането	на	собствени	
проучвания	по	въпроса.

Те	могат	да	гарантират	също	така	по-добро	сътрудничество	в	областта	на	връзките	с	об-
ществеността	–	контакти	с	местни	журналисти,	телевизия,	радио.	Ако	създадат	добри	контакти	
в	публичния	сектор,	ЕК	по-добре	ще	представя	своите	инициативи	и	добри	практики.
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Сътрудничество с частния сектор

Частният	сектор	е	съставен	обикновено	от	малки	и	големи	предприемачи.	Печалбата	е	тях-
ната	движеща	сила,	но	в	същото	време	частният	сектор	е	изобретателен,	продуктивен,	фокуси-
ран	и	бърз.

Все	повече	и	повече	в	наше	време	частният	сектор	обръща	специално	внимание	на	нуждите,	
които	ни	заобикалят.	Обикновено,	частният	сектор	не	е	запознат	с	възможностите	да	се	превър-
не	в	 социално	отговорна	структура.	Каритас	може	да	му	представи	определените	нужди	и	да	
подчертае	това,	което	може	да	направи,	като	се	използва	факта,	че	предприятие,	занимаващо	се	с	
благотворителност,	може	да	„спечели“	не	само	пари,	но	предимно	по-добър	имидж	в	обществото.

Като	 стопански	 организации	 те	 трябва	 да	 бъдат	 включени	 в	 работата	 с	 маргинализира-
ни	групи,	за	да	отговорят	на	някои	проблеми,	като	безработица	и	ресоциализация	на	хората	с	
увреждания.

Сътрудничество с организациите на гражданското общество

Съществува	широк	спектър	от	организации	на	гражданското	общество:	хуманитарни	непра-
вителствени	организации,	асоциации	(например	групи	за	околната	среда,	групи	за	културата),	
организации	на	младежи,	спортни	отбори,	музикални	групи,	политически	партии,	синдикати.

Техните	основни	стълбове	са	„ценностите“:	те	действат,	защото	вярват	в	определени	идеи	
(например	солидарност,	развитието	на	околната	среда,	политическите	идеи,	защитата	на	права-
та	на	човека).	Обикновено	гражданското	общество	реагира	бързо,	с	въображение	и	печели	ши-
рока	подкрепа.	То	спомага	развитието	на	обществото	като:

•	 подпомага	индивидуалното	развитие	и	творчество
•	 подкрепя	групите	в	риск	и	маргинализирани
•	 защитава	общите	интереси
Каритас	 е	 част	от	 гражданското	общество,	 така	че	по-лесно	установява	 сътрудничество	 с	

други	участници	в	него.

Възможни партньорства в обществени 
социални институции
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ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоС ЗА ДиСКуСиЯ
ПРЕДВАРиТЕлНА игРА – гоРДиЕВ ВъЗЕл

Цел:	 Да	покажем	как	координацията	и	комуникацията	могат	да	решат	 сложни	проблеми	
(Гордиев	възел)

Материал:	Не	са	необходими	материали
Време:	10	минути
Процедура:	Играта	трябва	да	се	играе	в	началото	на	срещата,	веднага	след	молитвата.
1.	 Всички	участници	се	нареждат	в	кръг.	После	всички	отиват	до	средата,	докато	няма	по-

вече	разстояние	между	тях.
2.	 Те	вдигат	ръце,	след	това	затварят	очи	и	хващат	ръката	на	друг	играч.
3.	 Отварят	очите	и	трябва	да	развържат	възела,	като	се	движат	както	искат,	но	без	да	пус-

кат	ръце.

СЕМИНАР

Цел:	Да	се	създаде	сътрудничество	на	различни	нива
Материал:	листовки
Време:	30	минути
Процедура:
1.	Разделете	голямата	група	в	по-малки	от	4-5	участници.
2.	Раздайте	листовки	на	групата.	Те	имат	20	минути,	за	да	организират	това,	което	се	иска.
3.	Всяка	група	представя	резултатите	от	работата,	коментари	и	обсъждане	с	другите	групи

Листовка 1

Директорът	на	епархийния	Каритас	е	поканен	да	се	срещне	с	Енорийския	съвет	с	цел	на-
сърчаването	на	ЕК.	Вие	нямате	информация	за	енорията,	но	знаете,	че	ЕС	е	съставен	от	около	
10	души,	представители	на	различни	 сектори	на	дейност	в	рамките	на	Енорията	 (касиер,	
богослов,	диригент	на	хор,	една	монахиня,	представител	на	стари	хора	и	доброволци,	които	
посещават	болни	хора).	Срещата	ще	се	проведе	от	20.30	до	22.30.

Вашата	задача,	като	директор	на	епархийния	Каритас	е	да	подготвите	заседанието.

Листовка 2

В	Епархийния	Каритас	доброволци	се	грижат	за	представянето	на	Каритас.	Отговорни-
кът	е	поканен	да	се	срещне	с	групата	на	пасторални	аниматори,	които	искат	да	създадат	нов	
Енорийски	Каритас.	Вие	нямате	информация	за	енорията,	но	знаете,	че	аниматорите	участ-
ват	в	катехизиса	и	литургията	и	че	те	са	десет	на	брой.	Някой	от	тях	е	чул	за	ЕК	и	предлага	на	
групата	да	организира	тази	среща.	Срещата	е	в	следобедните	часове	и	продължава	три	часа.

Вашата	задача	е	да	подготвите	срещата.
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Листовка 3

Енорийският	Каритас	е	поканена	на	среща	представяне,	организирана	от	местния	Цен-
тър	за	социални	въпроси.	Там	ще	се	представят	всички	местни	структури,	които	се	занимават	
със	социални	услуги.	По	време	на	срещата	от	Вас	се	иска	да	представите	социалните	услуги	
на	Каритас	(напр.	домашни	грижи,	работа	с	деца	от	улицата,	хора	без	дом).

Вашите	текущи	проблеми:
–	 Имате	нужда	от	партньори	от	местната	болница,	тъй	като	искате	да	започнете	рабо-

та	с	болни	деца,	така	че	трябва	да	измислите	как	да	ги	включите	в	работата	си	и	как	
можете	да	получите	информация	от	тях.

–	 Също	така	не	разполагате	с	пари,	а	на	срещата	ще	бъде	и	началникът	на	най-голяма-
та	местна	компания,	произвеждаща	сокове.

Имате	20	минути,	за	да	представите	своите	дейности,	както	и	да	привлечете	други	хора	
към	работата	си.	

Листовка 4

Искате	 да	 започнете	 сътрудничество	 с	 местните	 власти	 и	 им	 представяте	 картата	 на	
нуждите	на	вашата	територия.	Работите	с	деца	с	увреждания	и	имате	Дневен	център	за	хора	
с	умствени	увреждания.

Искате	местните	власти	да	включат	работата	ви	като	пример	за	добри	практики	на	мест-
но	ниво.	Искате	също	така	да	включите	половината	от	разходите	си	за	Дневния	център	в	
бюджета	на	местната	власт.

Вашата	задача	е	да	подготвите	срещата.	

ЗАКлюЧЕНиЕ
Никоя	 организация	 не	 може	 да	 функционира,	 ако	 няма	 определени роли и правила в 

собствената структура.	Важно	е	да	се	координират	дейностите	и	да	се	знае	коя	роля	с	какво	се	
занимава.

Функциите	на	един	ЕК	може	единствено	да	се	подобрят,	ако	работят	в	по-добра координа-
ция, сътрудничество и съвместна дейност с други структури	на	територията.	Създаването	на	
мрежа	с	други	организации	може	да	даде	различни положителни резултати.	
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3.1 ХРиСТиЯНСКоТо ДоБРоВолЧЕСТВо 

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	част	ние	ще	се	опитаме	да	обясним	богословските	основи	на	доброволчеството,	целта	

и	смисъла	да	бъде	човек	доброволец.	Ще	имате	възможност	да	прочетете	повече	за	идентичност-
та	на	християнското	доброволчество,	както	и	за	организирането	на	доброволци.

МолиТВА
Исус се отъждествява със слугата: „Аз сам се заричам	да	взема образа на служителя, ста-

вайки подобен на човеците“ (Фил 2, 7). А последната вечер води до тясна връзка чрез	разговор за 
любов със символичен жест, „Вие ме наричате Учител и Господ. Имате правото да го кажете, 
защото аз го направих! Както аз тогава – ваш Господ и Господар, измих краката ви, трябва вие да 
измиете един на друг краката. Пример дадох ви, за да правите, както Аз направих на вас „(Йоан 
13, 13-15).

В	ежедневната	си	работа	ние	забравяме	на	кого	служим	и	в	чие	име	помагаме	на	хората	в	
нужда.	Тази	картина	трябва	винаги	да	е	в	нашия	ум	–	Исус	като	слуга!

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

ЧАСТ 1  ДуХоВНАТА оСНоВА НА ДоБРоВолЧЕСТВоТо

Думата	 „волунтаризъм”	 (доброволчество)	 има	 латински	 произход	 и	 неговото	 значение	 е	
«свободна	и	доброволна	военна	служба».

Всъщност	този	термин	често	се	използва	само	за	неплатена	работа	или	неплатена	услуга,	
но	на	първо	място	включва	алтруистично	и	благородно	намерение,	което	води	един	човек	към	
постигане	на	целта.	За	постигането	на	тази	цел	човек	инвестира	енергията	си,	времето	си,	зна-
нията,	уменията.

Доброволецът	е	човек,	който	остава	верен	на	своите	обичайни	задължения	в	училище,	се-
мейство,	професия	и	е	готов	да	се	ангажира	с	за	добри	дела	в	общността.	Той	не	е	човек,	който	
няма	лични	проблеми,	или	на	когото	всичките	проблеми	са	решени,	но	е	човек,	който	живее	не	
само	за	себе	си,	а	и	за	другите.

В	Църквата	доброволчеството	е	сравнително	нов	термин,	въпреки	че	трябва	да	се	подчер-
тае,	че	от	самото	начало,	по	примера	на	Христос,	доброволци	или	тези,	които	безвъзмездно	се	
ангажират	с	благородни	мисии	в	услуга	на	най-нуждаещите	се,	бяха	учениците	на	Христос.	Може	
би	е	твърде	смело	да	се	използва	тази	дума	за	«апостоли»,	но	от	думите	на	Христос	този	смисъл	
може	да	бъде	признат	за	наченки	на	волунтаризъм:	«лекувайте болните, очиствайте прокаже-
ните, вдигайте мъртвите, изгонвайте бесовете: даром получихте, даром давайте.	Не	трупайте	
нито злато, нито сребро, нито мед в кесиите си» (Мт 10,8-10).
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Така	християнското	доброволчество	идва	от	тайнството	на	кръщението	и	е	част	от	мисията	

на	всеки	християнин.
Когато	Църквата	търсела	как	да	увеличи	броя	на	последователите,	се	ражда	необходимост-

та	от	определени	услуги,	които	хората	трябва	да	извършват	доброволно	в	полза	на	общество-
то:	«Дванадесетте	 (апостоли)	 свикаха	 всичките	 ученици	и	рекоха:	Не	 е	 добре	ние	да	 оставим	
Божието	слово	и	да	прислужваме	на	трапези.	И	тъй,	братя,	изберете	измежду	вас	седем	души	
с	одобрен	характер,	изпълнени	с	Духа	и	с	мъдрост,	които	да	поставим	на	тая	работа.» (Деяния 
6,2-4).

«Бог е любов (Deus Caritas est)»	възкликва	и	любимият	ученик	на	Исус	(1 Йоан 4.8)	и	веднага	
добавя,	че	Бог	е	любов,	толкова,	колкото	се	обичаме	един	друг	(1 Йоан 4.12),	и	дори	остро	заявява:	
«Ако някой казва, че обича	Бог и мрази брата си, той е лъжец.	Който не люби брата си, когото е 
видял, той Бога, Когото не е видял, не може да обича» (cfr. 4.20).

Исус,	в	края	на	земния	си	живот,	ясно	казва	на	Йоан,	на	когато	той	говори	за	последния	съд:	
«В последния съд, това, което изненадващо Бог не ще попита, е това колко пъти сме се молили, и 
как да получим тайнство, нито колко пъти сме били на литургия, или сме имали специални мис-
тични преживявания, но колко пъти сме срещали Исус в тези, които са гладни, жадни, голи, болни, 
затворени в затвора» (Мт 25,31-46)	.

Ако	вярвате	в	Исус	Христос,	ще	бъдете	огледало	на	убежденията	Му,	когато	помогнете	на	
човек	в	неговото	страдание	от	материално,	духовно	или	психическо	естество.	

Ако	направим	първото,	но	не	и	второто,	ние	сме	лъжци,	както	казва	Йоан	–	това	означава,	че	
ние	не	сме	вярващи.	Но	направим	ли	само	второто,	това	не	е	много	различно	от	много	хора,	кои-
то	дълбоко	смятат,	че	човечността	се	корени	дълбоко	в	човешката	воля.	В	една	реч	за	последния	
съд,	Исус	ясно	предупреждава,	че	няма	пресметливост,	когато	се	помага	на	човека	в	нужда.	С	Бог	
няма	сметки,	защото	Бог	е	любов,	а	където	има	сметка	там	няма	любов.	Ето	защо	Исус	е	повече	
от	ясен:	«А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам, тъй като вие сте направили това 
за един от тези най-малки мои братя, вие сте го направили за мене. Истина ви казвам, ако вие 
не сте направили и толкова, не сте го направили за мен» (Мт 25,40.45).	Любовта	не	може	да	съ-
ществува,	ако	не	е	конкретна.	Животът	ни	предлага	и	ни	учи	на	безброй	конкретни	изрази	на	
любовта.

ЧАСТ 2  иДЕНТиЧНоСТ и ЦЕННоСТи НА ХРиСТиЯНСКоТо ДоБРоВолЧЕСТВо

Духът на служене

Доброволчеството	въвежда	в	обществото	нови	ценности,	като	например	споделяне	на	бла-
гата	и	духът	на	служене,	който	произлиза	от	желанието	да	се	помага	на	другите.

Доброволчеството	цели	да	разбере	проблемите	в	тяхната	сложност,	да	признае,	в	допълне-
ние	към	тези,	които	са	традиционни,	нови	и	спешни	нужди.	Това	е	«дух	на	служене»,	което	озна-
чава	постоянна	бдителност	за	потребностите,	които	вдъхновяват	креативност	в	разбирането	за	
това	как	трябва	да	се	направи	една	услуга,	кога	е	време	за	една	услуга	да	бъде	заменена.

Духът	на	служене,	освен	това,	означава	също	така	едно	усилие	за	ефективна	подготовка	и	
непрекъснато	образование.	Образование,	което	не	само	ще	гарантира	ефективност	в	прилага-
нето	на	заявените	услуги	и	материали,	но	образование,	което	анализира	територия,	със	същест-
вуващите	услуги,	със	законите,	а	понякога	и	с	опит	на	други	доброволци	и	останалите	социални	
сили.

Библейските	корени	–	благост	и	споделяне	с	другите	хора,	доказва,	че	любовта	на	Бог	оку-
ражава	 човека	 да	 се	 предостави	 на	 разположение	 на	 другите	 хора.	 Исус	 се	 отъждествява	 със	
слугата:	„Аз сам се заклевам да приема образа на служител, като стана подобен на човеците“ 
(Фил 2, 7).	На	тайната	вечеря,	Исус	говори	за	любовта	с	един	символичен	жест, „Вие ме наричате 
Учител: и добре казвате, защото така е. И ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте 
длъжни да умиете един другиму нозете. Дадох ви пример, да правите и вие както Аз направих на 
вас.“ (Йоан 13, 13-15)
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Солидарност и взаимна отговорност

Други	ценности,	които	представлява	волунтаризма,	са	чувството	за	солидарност	и	взаимна	
отговорност.	Думите	 „солидарност“	и	 „взаимна	отговорност”	имат	значения,	които	се	отнасят	
до	различни	слоеве	и	измерения	на	човешкото	съществуване.	Те	са	във	всеки	случай	основните	
и	задължителни	условия	за	човешкото	съществуване:	човек	е	тясно	свързан	с	всички	по	подо-
бен	начин,	като	клетките	на	организма,	част	от	един	уникален	жив	организъм.	Солидарността	е	
неизбежна,	тъй	като	създава	нашия	живот.	Човешката	свобода	не	съществува,	освен	като	общи	
свободи,	които	са	ограничени	от	солидарността	си	с	останалите	свободи,	но	също	така	могат	да	
имат	и	отговорност	за	тяхното	въздействие.

Тази	 форма	 на	 солидарност	 и	 взаимна	 отговорност	 се	 изразява	 от	 папа	 Йоан	 Павел	 II	 в	
«Sollicitudo Rei Socialis»,	където	той	пише:	«солидарността...	не е размита в чувство на симпатия 
заради страданията на толкова много хора, близки и далечни.	Напротив, тя е твърда и катего-
рична решимост да се прави добро, за доброто на всичко и всички, защото всички ние сме наисти-
на отговорни за всички» (№ 38).

Така	че	за	християнския	доброволец	„да	споделя	с	друг	човек“	означава	да	му	помогне	да	из-
лезе	от	състоянието	на	бедност	и	зависимост;	„да	бъда	с	някой“	означава	желанието	за	неговото	
развитие	и	помощ	за	това	той	да	бъде	свободен,	автономен,	участник	заедно	с	други	в	процеса	на	
изграждане	на	обществото.

Безвъзмездност

Доброволецът	е	човек,	който	споделя	с	останалите	свободното	си	време,	енергия,	пари,	любов,	а	
понякога	и	къща,	и	всичко	това	без	никакви	лични	интереси,	но	само	с	желание	за	доброто	на	другите.

Доброволчеството	е	изключено	от	икономически	и	политически	обмен:	това	е	просто	един	
акт	на	любов,	близост	и	надежда.

В	едно	общество,	основано	на	«притежаване	на	неща»,	безвъзмездността	на	доброволчество-
то	означава	откритието,	че	човек	има	стойност	като	човешко	същество,	а	не	според	това	какво	
създава	или	работи;	това	означава	също,	че	работата	му	не	се	състои	изцяло	от	производство	на	
блага.	Безвъзмездността	позволява	на	хората	да	отделят	по-голямо	пространство	за	социалния	
живот,	а	освен	това	води	до	повторно	осъзнаване	на	значението	на	всеки	един	от	нас.

ЧАСТ 2 А  голЕМи ХРиСТиЯНСКи ДоБРоВолЦи 

(Wikipedia	е	била	използвана	като	ресурс	за	биографии)	

Майка Тереза от Калкута

Майка тереза от Калкута	(26.08.1910-05.09.1997),	е	била	албанска	католическа	монахиня	
с	индийско	гражданство,	която	основава	Мисионерите	на	милосърдието	в	Калкута,	Индия	през	
1950	година.	В	продължение	на	повече	от	45	години	тя	се	грижи	за	бедни,	болни,	сираци	и	уми-
ращи,	като	в	същото	време	дава	насоки	на	Мисионерите	на	милосърдието	за	разширяване	на	
дейността,	първо	в	Индия,	а	след	това	и	в	други	страни.

През	70-те	години	на	XX	век	тя	става	прочута	като	хуманитарен	деец	и	застъпник	за	бедни	
и	безпомощни,	отчасти	благодарение	на	документален	филм	и	книгата	„Нещо красиво за Бог”,	от	
Малкълм	Мъгеридж.	Присъдена	й	е	Нобеловата	награда	за	мир	през	1979	г.	и	най-високото	граж-
данско	отличие	на	Индия	Бхарат	Ратна	през	1980	г.	за	нейната	хуманитарна	дейност.	Мисионери	
на	милосърдието	на	Майка	Тереза	продължават	да	се	развиват	и	до	смъртта	й	имат	610	мисии	
в	123	страни,	включително	хосписи	и	домове	за	хора	с	ХИВ/СПИН,	туберкулоза	и	проказа,	кухни	
за	бедни,	детски	консултации	и	програми	за	семейно	консултиране,	сиропиталища	и	училища.	
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Тя	бе	хвалена	от	много	хора,	правителства	и	организации,	но	тя	 също	получаваше	много	

критики.	
След	смъртта	си	тя	е	канонизирана	от	папа	Йоан	Павел	II	и	получава	званието	света тереза 

от Калкута.	

Брат Роджър

Брат Роджър,	известен	също	като	брат	Роже,	е	основател	на	Общността	на	Тезе,	вселенска	
монашеска	общност.	

Роджър	е	роден	в	Швейцария.	Той	е	деветото	и	най-малко	дете	в	семейството.	От	1937	до	
1940	учи	реформаторска	теология	в	Страсбург	и	Лозана.	

През	1940	той	тръгва	с	велосипед	от	Женева	до	Тезе,	малък	град	близо	до	Макон,	на	около	
390	километра	югоизточно	от	Париж.	Тезе	се	намира	в	неокупирана	Франция,	недалеч	от	лини-
ята	на	граничната	зона,	заета	от	немски	войски.	Две	години	брат	Роже	крие	еврейски	бежанци,	
преди	да	бъде	принуден	да	напусне	Тезе.	През	1944	г.	 се	завръща	в	Тезе	и	основава	Общност-
та,	 първоначално	малка	 полу-монашеска	 общност	 от	мъже,	 които	живеят	 заедно	 в	 бедност	и	
подчинение.	

От	края	на	1950	г.	хиляди	млади	хора	от	много	страни	са	посетили	Тезе,	за	да	участват	в	сед-
мичните	срещи	на	молитва	и	размишление.	Освен	това,	братя	от	Тезе	правят	посещения	и	водят	
срещи	в	Африка,	Северна	и	Южна	Америка,	Азия	и	в	Европа,	като	част	от	„поклонничество	на	
вярата	в	земята.“	

Като	духовен	брат	Роже	рядко	дава	интервюта	и	не	позволява	какъвто	и	да	било	„култ”	да	
израсте	около	него.	Преди	смъртта	си,	той	се	отказва	от	своите	функции	в	общността	поради	
почтената	си	възраст	и	здравословните	проблеми,	които	го	карат	често	да	използва	инвалидна	
количка.	

На	брат	Роже	е	присъдена	наградата	за	Образование	на	мира	на	ЮНЕСКО	през	1988	г.	Автор	е	
на	много	книги,	посветени	на	молитва	и	размишление,	приканва	младите	хора	да	бъдат	уверени	
в	Бога	и	отдадени	на	местните	им	църковни	общности	и	на	човечеството.	Той	също	така	пише	
книги	за	християнската	духовност	и	молитва,	някои	заедно	с	Майка	Тереза,	с	която	той	споделя	
сърдечно	приятелство.	

Жан Вание

Жан Вание	(роден	на	10.09.1928)	е	основател	на	Л’Арш,	международна	организация,	която	
създава	общности,	в	които	съжителстват	хора	с	умствени	увреждания,	и	тези,	които	се	грижат	за	
тях.	През	1964	г.	чрез	приятелство	на	Вание	със	свещеника	от	Доминиканския	орден,	отец	Томас	
Филип,	той	узнава	за	тежкото	положение	на	хиляди	институционализирани	хора	с	умствени	ув-
реждания.	Жан	Вание	се	чувства	подтикнат	от	Бог,	да	покани	двама	мъже,	Рафаел	Сими	и	Филип	
Сею,	да	напуснат	институциите,	където	те	пребивавали	и	да	споделят	живота	си	с	него	в	истин-
ски	дом	в	Тросли-Брьой,	Франция.	Той	нарича	техния	дом	Л’Арш,	което	означава	„ковчега“,	(като	
Ноевия	ковчег).	От	тази	първа	общност	във	Франция	произлизат	131	други	общности	по	целия	
свят	в	Европа,	Африка,	Азия,	Австралия,	Северна	и	Южна	Америка.	

Въпреки	че	общностите	Л’Арш	могат	да	бъдат	намерени	в	много	различни	култури	и	отра-
зяват	етнически	и	религиозен	състав	на	местните	общества,	в	който	те	съществуват,	те	споделят	
една	обща	философия	и	подход.	Целта	на	Л’Арш	е	да	обедини	хора	с	умствени	увреждания,	и	тези,	
които	им	помагат	да	живеят	и	работят	за	създаване	на	домове,	като	признават	уникалната	стой-
ност	и	дарби	на	всеки.	

През	1964	г.,	вдъхновен	от	убеждението	си,	че	обществото	може	да	промени	света,	Жан	Ва-
ние	основана	„Вяра	и	споделяне”,	световно	движение	за	ежегодни	духовни	срещи,	където	хората	
от	всички	слоеве	на	обществото	са	добре	дошли.	През	1971	г.	той	и	Мари	Елен	Матю	основават	
„Вяра	и	светлина”	–	това	са	групи,	съставени	от	хора	с	умствени	увреждания,	техните	семейства	и	
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приятели,	които	се	срещат	редовно	да	обсъждат	надеждите	и	трудностите	и	да	се	молят	заедно.	
Вание	посочва,	че	когато	се	сблъскат	с	човешката	слабост	и	разруха,	хората	често	откриват	Бог,	
чиято	любов	е	безгранична.	Днес	има	над	1400	общности	„Вяра	и	светлина”	по	целия	свят.

До	края	на	1970	г.	Жан	Вание	носи	отговорност	за	Л’Арш	в	Тросли-Брьой	във	Франция	и	Меж-
дународната	федерация	на	Л’Арш.	Той	предава	тези	отговорности,	за	да	прекарва	днес	повече	
време	в	консултации,	насърчаване	и	придружаване	на	хора,	които	идват	да	живеят	в	Л’Арш	като	
асистенти	на	хората	с	увреждания.	За	Вание	първата	общност	във	Франция	все	още	е	негов	дом.	
Той	пътува	много,	посещава	различни	общности	Л’Арш,	насърчава	проекти	за	нови	общности	и	
изнася	лекции.	По	мнението	на	много	от	тези,	които	го	познават,	Жан	Вание	демонстрира	с	жи-
вота	си	ангажимент	към	тези,	които	са	били	изолирани	в	нашия	свят,	към	самотните	и	лишените.	

До	2007	г.	има	130	общности	Л’Аршe	в	30	държави	на	всички	континенти.	Основаното	от	
Вание	международно	движение	за	подпомагане	на	семействата	на	хора	с	увреждания	 „Вяра	и	
светлина“	включва	до	2007	г.	над	1400	групи	по	целия	свят.	

Жан	все	още	живее	в	първата	общност	Л’Арш,	във	Франция.	
Жан	наскоро	публикува	нова	книга	с	теолога	Стенли	Хауервас	на	тема	„Да	живееш	милос-

тиво	в	един	жесток	свят“.	Книгата	е	втората	от	поредицата	книги,	публикувани	от	Център	за	
помирение	Дюк.	

Шарл де Фуко

Благословения	Шарл Южен де Фуко	(Страсбург,	15.09.1858-Таманрасе,	01.12.1916)	е	рели-
гиозен	лидер,	който	вдъхновява	създаването	на	Малките	братя	на	Исус.	

Той	израства	в	аристократично	семейство	и	влиза	във	военната	академия	в	Сен-Сир	през	
1876.	По-късно	става	френски	офицер	в	Алжир,	но	напуска	армията	през	1882	и	отива	като	из-
следовател	в	Мароко.	

През	1890	той	се	присъединява	към	Траписткия	орден,	но	напуска	през	1897	за	да	следва	
едно	все	още	неопределено	религиозно	призвание.	Отива	в	Светите	земи	и	става	градинар	на	
група	монахини.	Тогава	му	предлагат	да	бъде	ръкоположен.	Той	първо	се	установява	в	Бени	Абес,	
близо	до	границата	с	Мароко,	като	изгражда	малка	обител	за	„обожание	и	гостоприемство“,	коя-
то	скоро	се	превръща	в	„братство“.	Защото	Шарл	искал	да	бъде	„брат“	на	всеки	един	посетител,	
независимо	от	тяхната	религия,	етнически	произход	или	социално	положение.	По-късно	той	се	
премества	при	туарегите,	в	Тамангхасет	в	южната	част	на	Алжир.	Този	район	е	в	централната	
част	на	Сахара	с	Ахагар	непосредствено	на	запад	оттам.	Шарл	използва	най-високата	точка,	Асе-
крем,	като	място	за	уединение.	Като	живее	в	близост	до	туарегите,	споделяйки	живота	и	трудно-
стите	им,	той	прави	десет-годишно	проучване	на	езиковите	и	културни	традиции.	Той	научава	
езика	и	работи	върху	речник	и	граматика.	Неговият	речник-ръкопис	е	публикуван	посмъртно	
в	4	тома	и	е	 става	известен	със	 своите	богати	и	дълбоки	описания.	Той	формулира	идеята	за	
създаването	на	нов	религиозен	орден,	който	се	превръща	в	реалност	след	смъртта	му,	под	името	
Малките	братя	на	Исус.	

Той	е	застрелян	от	преминаващи	арабски	бунтовници	през	1916	на	общия	фон	на	въстание-
то	срещу	френската	колониални	система	и	световна	война.	Канонизиран	е	от	Папа	Бенедикт	XVI	
на	13.11.2005	и	се	смята	за	мъченик	на	Църквата.	

Наследство за католицизма
Въпреки	че	Шарл	умира	сам	и	без	непосредствената	близост	на	други,	които	споделят	прак-

тиката	му	от	живота	на	„Исус	от	Назарет“	и	гостоприемство	в	пустинята	на	Алжир,	той	постига	
успех	във	вдъхновяването	и	подпомагането	да	се	организира	„събратство“	в	рамките	на	Фран-
ция	в	подкрепа	на	неговата	идея.	Тази	организация,	наречена	Асоциация	на	братята	и	сестрите	
на	Светото	сърце	на	Исус	се	състои	от	общо	48	души	членове,	ръкоположени	до	момента	на	смър-
тта	му.	Именно	тази	група	и	по-специално	усилията	на	Луи	Масиньон,	световноизвестният	учен	
на	исляма,	и	една	много	продавана	биография,	написана	от	Рене	Базинен	през	1921	–	„Животът	
на	Шарл	де	Фуко,	изследовател	на	Мароко,	отшелник	от	Сахара“	–	поддържат	жив	интереса	и	
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вдъхновяват	семейството	от	религиозни	„братства“,	които	включват:	Милостта	на	Исус,	Малките	
братя	на	Исус,	Малките	сестри	на	Исус	сред	общо	18	различни	църкви.	Въпреки	че	първоначално	
са	с	френски	произход,	тези	групи	са	разширени,	за	да	включат	много	култури	и	езици	на	всички	
континенти.	

ЧАСТ 3  оСНоВНо уПРАВлЕНиЕ НА ДоБРоВолЦи

В	Каритас,	както	и	в	други	неправителствени	организации	или	агенции,	е	важно	да	има	про-
фесионален	подход	към	доброволческата	дейност,	за	да	се	развиват	най-добрите	предложения	
за	хора,	които	предлагат	своите	услуги,	и	за	да	се	позволи	на	организацията	да	ги	запази	като	
голям	ресурс	за	работа.	По	тази	причина	е	от	основно	значение	да	се	има	предвид	как	да	се	изра-
боти	добра	програма	за	доброволци,	участващи	в	дейности.	

Шест	са	основните	етапи	при	проектирането	на	една	програма	за	доброволци:
1.	 Създаване	и	определяне	на	длъжности
2.	 Набиране
3.	 Интервюиране
4.	 Ориентиране	и	обучение
5.	 Контрол
6.	 Признаване
Една	добре	проектирана	програма	за	доброволци	ще	мине	през	тези	шест	стъпки,	като	об-

ръща	внимание	на	всяка	от	тях.	Всеки	опит	за	избързване	или	заобикаляне	на	някой	етап	ще	до-
веде	само	до	по-късно	проблеми.	Много	програми,	например,	се	втурват	да	наемат	доброволци,	
преди	да	са	развили	работни	места	за	тях.	Това	води	само	до	объркване	както	за	доброволците,	
така	и	за	персонала.

Подходете	към	програмата	за	доброволци	като	към	всяка	друга	програма.	Планирайте	вни-
мателно,	работете	системно	и	усилията	ще	носят	успех.	Ако	подходите	нереалистично	към	про-
грамата,	като	си	представяте,	че	доброволците	са	напълно	свободен	ресурс,	ще	срещнете	само	
неприятности.

1. Създаване и определяне на длъжности

Доброволците	трябва	да	имат	ясно	определени	длъжности.	Ключовете	за	набиране,	мотиви-
ране	и	контрол	на	доброволци	са	вградени	в	длъжностната	им	характеристика.	А	длъжностната	
характеристика	е	определението	за	лицето,	неговите	задължения	и	отговорности	в	рамките	на	
организацията	(като	например	енорийския	или	епархиен	Каритас).	

Всяка	длъжностна	характеристика	трябва	да	отразява	четирите	основни	елемента,	които	
ще	насърчават	за	по-голяма	ефективност	и	по-малко	усилия	за	управление.	Тези	елементи	са:

•	 Отговорност.	Това	е	действителната	задача	или	задачи,	които	се	очаква	от	доброволеца	
да	изпълни.	Тя	трябва	да	включва	целта,	за	която	доброволно	се	работи	и	видовете	дей-
ности,	които	доброволецът	ще	извършва.

•	 Пълномощия.	Това	определя	параметрите,	в	които	трябва	да	работи	доброволецът	и	
обяснява	до	каква	степен	доброволецът	може	да	взема	решения	за	това	как	работи.

•	 Отчетност.	Доброволецът	трябва	да	има	една	цел,	която	е	ориентирана	към	резултати.	
Ако	доброволецът	не	е	отговорен	за	постигането	на	резултати,	това	е	един	фин	начин	да	
се	сигнализира,	че	работата	е	без	стойност	и	значение.

•	 Показатели.	Те	определят	начина,	по	който	доброволецът	ще	разбере,	ако	резултатите	
са	успешно	постигнати.	Те	трябва	да	бъдат	обсъдени	и	 съгласувани	предварително	с	
доброволеца.

Този	ориентиран	към	резултати	подход	определено	е	от	полза	за	вас,	вашите	доброволци,	и	
за	Енорийския	Каритас.	Първо,	по-лесно	управлявате	добре	дефинирана	програма	от	една	сво-
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бодно	дефинирана	такава.	На	второ	място,	доброволците	ще	бъдат	удовлетворени	от	чувство	за	
постигнати	резултати.	

Трето,	вашата	организация	ще	има	по-ефективна	програма,	защото	хората	са	наясно	с	това,	
което	се	очаква	да	се	постигне	и	поради	това	са	по-склонни	да	го	направят.	

Длъжностната	характеристика	е	вашият	инструмент	за	планиране,	 за	да	разберат	добро-
волците	очакваните	резултати	и	необходимите	умения.	Длъжностната	характеристика	предста-
влява	организирано	средство	за	приемственост	в	работата	на	един	доброволец	за	следващия.	Тя	
също	е	жив	документ,	който	трябва	да	бъде	актуализиран	с	промените	в	програмата.

Длъжностните	характеристики	са	градивните	елементи	на	вашата	програма	за	доброволци,	
тъй	като	набирането,	интервюирането,	контролът	и	оценката	се	основават	на	информацията,	
съдържаща	се	в	длъжностната	характеристика.	Ключът	към	добрата	длъжностна	характеристи-
ка	е	да	е	кратка	и	ясна.	

2. Набиране

Набирането	е	процесът	на	намирането	на	доброволци.	Въпреки	че	е	привидно	проста	кон-
цепция,	ефективното	набиране	всъщност	е	смес	от	много	работа,	за	да	се	намерят	достатъчно	
доброволци,	които	са	квалифицирани	за	длъжността,	която	искате	да	попълните.	Странно	е,	но	
твърде	успешното	набиране	може	да	бъде	сериозен	проблем	за	много	програми,	тъй	като	това	
води	до	прием	на	доброволци,	които	не	могат	да	се	използват,	или	пък	се	отхвърлят	кандидатите	
и	с	това	се	рискува	тяхното	негодувание.	

Съществуват	три	основни	метода	на	планиране	на	набирането.	
1)	 Първият	метод	обикновено	се	нарича	масово набиране.
Този	метод	се	използва,	когато	позициите,	за	които	набирате	доброволци,	отговарят	на	една	

от	двете	характеристики:
–	 много	голям	брой	доброволци	ще	са	необходими	за	един	кратък	период	от	време	(както	

при	специални	събития)
–	 доброволческата	работа	не	изисква	специална	квалификация	и	повечето	хора	могат	да	

я	вършат,	ако	получат	някакво	обучение.
Основните	методи	за	това	масово	набиране	включва	разпространението	на	информация	за	

програмата:	брошури,	плакати,	бележки	в	периодичния	печат,	и	от	уста	на	уста.	

2)	 Вторият	метод	е	целево набиране.
Целевото	набиране	е	процес	на	съзнателно	планиране	на	кампания	с	цел	набирането	на	пер-

сонал	сред	конкретна	група.
Целевото	набиране	е	желателен	метод,	когато	длъжността	изисква	някои	специални	умения.
Планирането	на	кампания	за	целево	набиране	поставя	четири	въпроса:
–	 Какво	ни	трябва?
–	 Кой	може	да	осигури	това?
–	 Как	да	общуваме	с	тях?
–	 Какво	ще	ги	мотивира?
Като	отговорим	на	тези	въпроси,	можем	да	идентифицираме	и	локализираме	потенциални-

те	доброволци,	които	отговарят	на	всички	нужни	условия.	

3)	 Третият	метод	за	набиране	се	нарича	концентрично набиране“.
Този	метод	включва	идентифициране	на	групите,	които	са	влезли	в	контакт	с	вас	и	желаят	

да	бъдат	ангажирани.	Примерни	целеви	групи	може	да	бъдат:
–	 Членовете	на	енорията,	техните	семейства	и	близки;
–	 Приятели	на	доброволците	и	персонала;
–	 Хората	в	квартала,	в	който	се	работи;
–	 Хора,	които	са	били	засегнати	от	проблема,	който	се	опитвате	да	решите.



76 обичай ближния си

глава.3
Предимството	на	концентричното	набиране	е,	че	целевите	групи	вече	са	запознати	с	вашата	

организация	(Каритас)	или	с	проблема,	който	се	разглежда,	или	са	били	наети	чрез	връзката	си	
приятел.	Тези	фактори	правят	по-вероятно	те	да	бъдат	убедени	да	станат	доброволци.

Всяко	набиране	задължително	носи	послание.	То	обяснява	защо	вашата	организация	заслу-
жава	времето	и	усилията	на	доброволците,	които	биха	кандидатствали.	Посланието	трябва	да	
е	в	кратка,	проста	и	директна	форма	и	да	съобщава	на	доброволеца	необходимостта,	която	съ-
ществува	за	услугите	му,	както	и	доброто,	което	може	да	направи	чрез	доброволческата	дейност.	
Посланието	трябва	да	подчертае	необходимостта	на	общността,	а	не	просто	нуждата	на	вашата	
организация.	

Последната	стъпка	в	набирането	е	всъщност	да	помолим	някой	да	стане	доброволец.	Най-
ефективната	техника	за	набиране	е	като	вашите	служители	или	доброволци	канят	своите	прия-
тели	и	познати	за	доброволци.	Можете	да	им	помогнете,	като	им	предоставите	информацията,	с	
която	да	направите	ефективно	това	набиране	тип	„от	уста	на	уста“.	

3. Интервюиране

В	целия	процес	на	интервю	трябва	да	се	водите	от	идеята,	че	търсите	най-добре	квалифи-
цираното	лице	за	заемане	на	работното	място.	Това	изисква	интервюиращият	да	планира	много	
внимателно,	 за	да	 създаде	едно	интервю,	да	предизвика	информация,	нужна	за	оценяване	на	
кандидата.	

Всяко	интервю	е	на	няколко	етапа.
•	 Откриване на интервюто.	Посрещнете	доброволеца	топло	и	го	поканете	да	се	настани	

удобно.	Предлагането	на	чаша	кафе	или	вода	често	е	добър	начин	да	се	преодолее	пър-
воначалното	притеснение.	Интервюиращият	трябва	да	направи	всичко	възможно	да	се	
установи	разбирателство	с	доброволците	и	да	се	чувстват	спокойни.

•	 Ход на интервюто.	Предварително	планиране	на	вашите	въпроси	трябва	да	отразява	
длъжността,	за	която	се	провежда	интервюто.	Вие	трябва	да	мислите	внимателно	дали	
това	интервю	трябва	да	бъде	„устен	изпит“	или	„приятелски	разговор.“	Това	решение	се	
основава	на	уменията,	необходими	за	работата.	Ако	имате	няколко	кандидати	за	една	и	
съща	работа,	не	забравяйте	да	зададете	на	всеки	един	от	тях	най-важните	въпроси.

	 Критичен	въпрос	при	интервюиране	е	да	слушате	какво	кандидатът	има	да	каже.	Дайте	
възможност	на	доброволците	да	отговорят	на	въпросите	Ви	без	прекъсване.	И	помнете,	
доброволецът	по	същия	начин	преценява	Вас	и	Вашата	организация.	Дайте	възможност	
за	въпроси	и	коментари,	така	че	и	двамата	да	придобиете	нужната	информация.

•	 Край на интервюто.	Това	е	може	би	най-трудната	задача	от	целия	процес	и	най-добре	е	
да	бъдете	кратки	и	оптимистични.	Накратко	прегледайте	интервюто,	за	да	се	гаранти-
ра,	че	и	двете	страни	разбират	една	и	съща	информация	и	потенциалните	доброволци	
каква	ще	бъде	следващата	стъпка.	От	решаващо	значение	е	доброволците	да	имат	ясен	
знак	за	интереса	Ви	и	крайна	дата	за	окончателно	решение.	Това	е	лесно,	ако	се	желаете	
да	„наемете“	кандидата.	Ако	обаче	не	сте	заинтересовани	от	лицето,	кажете	го.	Трябва	
да	бъдем	честни	и	прями	с	хората,	които	идват	при	нас.	Те	заслужават	да	знаят	защо	ги	
искаме	или	не.

•	 На последно място, благодарете на потенциалните доброволци	 за	 интереса	 и	
усилията.

След	това,	назначаването	на	доброволеца	трябва	да	се	основава	на	събраната	информация	
в	процеса	на	подбор.	

4. Ориентиране и обучение

Ориентирането	и	обучението	са	двата	процеса	на	предоставяне	на	доброволците	на	инфор-
мацията,	нужна	да	изпълняват	своята	работа	ефективно.	
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„Ориентиране“	включва	даването	на	адекватна	идея	за	организацията,	нейната	работа,	про-
цедури.	Ориентация	е	нужна,	тъй	като	доброволецът	трябва	да	стане	част	от	организационната	
среда,	процес,	който	изисква	доброволецът	да	разбере	каква	е	организацията	и	как	тя	работи.

Целта	е	да	се	осигури	на	доброволеца	контекста,	в	който	се	работи.	Колкото	по-добре	добро-
волецът	разбира	това,	което	е	организацията	и	как	тя	работи,	толкова	по-добре	доброволецът	
ще	бъде	в	състояние	да	подбере	совите	собствени	действия,	правилните	методи	на	поведение	и	
представяне	на	инициативата	за	развитие	на	нови	пътища,	за	да	бъдат	полезни	за	организацията.	

„Обучение“	е	процес	на	даване	на	указания	на	доброволците	за	конкретната	работа,	умения	
и	поведение,	което	ще	трябва	да	изпълняват.

Той	цели	да	покаже	на	доброволеца:
–	 Как	трябва	да	се	изпълнява	определена	работа;
–	 Това,	което	не	би	трябвало	да	се	прави	в	работата;
–	 Какво	да	направи,	ако	възникнат	спешни	и	непредвидени	ситуации.
Ефективната	програма	за	обучение	работи	чрез	определяне	на	тези	умения,	знания	и	пове-

дение,	които	биха	били	от	съществено	значение	за	добрата	работа	и	проектирането	на	подхо-
дяща	форма	на	обучение.	Би	било	полезно	в	обучението	на	доброволеца	да	се	включват	и	други	
служители	и	доброволци.	

5. Контрол

Контролът	на	доброволци	по	същество	не	се	различава	в	концепцията	или	изпълнението	от	
контрола	на	всеки	друг	вид	персонал	на	една	организация.	Тя	изисква	същите	грижи	и	умения	
за	междуличностни	отношения.	

Някои	аспекти	на	контрола,	обаче,	имат	нужда	от	допълнителен	акцент	в	отношенията	с	
доброволци.	Сред	тях	са:

1. Кой контролира?	Дали	контролът	се	осигурява	от	координатор	на	доброволците	или	
от	лицето	от	персонала,	с	което	доброволецът	най-често	ще	работи?	И	двете	системи	ра-
ботят,	но	е	важно	да	се	гарантира,	че	всички	страни	са	съгласни	кой	носи	отговорността	
за	ежедневната	работа	и	управлението.

2. Гъвкаво управление.	Доброволците	трябва	да	бъдат	третирани	като	личности,	с	при-
знанието,	че	техните	мотиви	са	различни.	Ръководителят	трябва	да	бъде	в	състояние	да	
приема	индивидуален	подход.	Може	често	да	се	налага	да	се	справят	със	ситуации,	които	
не	се	срещат	в	ежедневието	на	платения	персонал,	като	например	тези,	които	възник-
ват	поради	това,	че	позицията	доброволец	може	да	е	с	по-нисък	приоритет.

3. Разпределяне на времето за управление.	Създалият	се	мит,	че	доброволците	са	сво-
бодни	често	е	пречка	за	доброто	управление.

Длъжностните	лица	трябва	да	имат	време	да	бъдат	на	разположение	на	доброволците,	за	да	
се	отнасят	към	тях	както	на	професионална,	така	и	на	лична	основа.	

6. Признаване

Признаването	на	доброволците	е	процесът	на	възнаграждаване	и	мотивирането	им,	когато	
са	допринесли	ефективно	за	работата	на	организацията.	Има	два	основни	вида	признаване	на	
усилията	на	доброволец:	награда	и	признание.	

Награди 
Награди	са	символите	на	признаване	на	доброволци,	както	в	група,	така	и	поединично.	Те	са	

особено	полезни	при	създаването	на	чувство	за	участие	сред	група	доброволци,	които	не	често	
имат	възможност	да	се	съберат	заедно.

Наградите	обикновено	попадат	в	две	категории.	Първата	е	«материална»,	в	т.ч.:
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–	 Сертификати
–	 Значки
–	 Групови	снимки
–	 Дрехи,	като	например	тениски,	шапки	и	др.
–	 Малки	подаръци
Втората	категория	е	«нематериална»,	в	т.ч.:
–	 Обеди	и	вечери
–	 Пикници
–	 Празненства	и	тържества
–	 Екскурзии
–	 Национална	седмица	на	доброволците	–	чествания

Признание 
Признанията	са	нематериални	средства	за	признаване	и	мотивация,	които	са	предоставени	

на	доброволците.	Те	са	склонни	да	бъдат	по-ефективни	в	дългосрочен	план	за	мотивирането	на	
доброволците.	Те	включват:

–	 Казвайте:	„Благодаря“
–	 Изразяване	на	уважение	и	равнопоставеност	към	доброволците
–	 Редовно	включване	на	доброволците	в	работни	срещи	
–	 Поддържане	на	личен	интерес	към	доброволеца
–	 Изразходване	на	време	и	усилия	в	надзора
–	 Даване	на	по-голяма	отговорност	на	доброволеца.

При	 провеждането	 на	 двата	 горепосочени	 системи	 за	 признаване,	 съществуват	 редица	
принципи,	които	да	имате	предвид.	Те	включват:

–	 Признание	на	публичен	форум,	за	предпочитане	сред	връстници	от	доброволци.
–	 Времето	на	признаването,	така	че	да	е	възможно	най-скоро	след	постижението	на	до-

броволеца.	Забавеното	признаване	е	много	по-малко	ефективна	форми	на	възнаграж-
дение.	

–	 Признание	според	личността.	Опит	да	се	определи	какъв	тип	признаване	би	било	най-
смислено	за	отделната	личност.	Някои	ще	предпочетат	публични	благодарности,	а	друг	
ще	оцени	по-личните	жестове.

–	 Уверете	се,	че	признаването	е	искрено.	Изкуствена	или	„лъскава“	церемонията	ще	бъде	
разпозната	и	посрещната	с	недоволство.	Ако	не	го	мислите	наистина,	не	го	правете.

–	 Уверете	се,	че	признаването	е	справедливо.	Ако	възнаградите	доброволци,	които	не	се	
представят	добре,	ще	демотивирате	доброволци,	които	се	представят	добре.

ЧАСТ 4  МЕЖДуНАРоДНиЯТ ДЕН НА ДоБРоВолЕЦА 

Международния ден на доброволеца (IVD)	 се	 празнува	 на	 5	
декември.	Той	се	празнува	по	целия	свят,	определен	е	от	Общото	съ-
брание	на	ООН	с	Резолюция	40/212	на	17	декември	1985	година.	От-
тогава	правителствата,	системата	на	ООН	и	организациите	на	граж-
данското	общество	успешно	се	присъединиха	към	доброволците	по	
целия	свят	да	празнуват	Деня	на	5	декември.	

Обявената	цел	на	тази	дейност	е	да	благодари	на	доброволците	
за	техните	усилия	и	увеличаването	на	обществената	информираност	
за	техния	принос	към	обществото.	Денят	се	чества	в	повечето	страни	
по	света.	

Международният	ден	на	доброволеца	се	отбелязва	от	много	не-
правителствени	организации,	включително	Червения	кръст,	скаути,	
както	и	от	доброволци	на	ООН.	

Get involved
www.worldvolunteerweb.org/ivd
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Международният	ден	на	доброволеца	предоставя	възможност	за	организации,	включващи	
доброволци	и	отделни	доброволци	да	работят	заедно	по	проекти	и	кампании	за	популяризиране	
на	техния	принос	към	икономическото	и	социално	развитие	на	местно,	национално	и	между-
народно	ниво.	Чрез	сливането	на	подкрепата	на	ООН	и	тази	по	места,	Международният	ден	на	
добороволеца	 е	 уникална	 възможност	 за	 държавни	 агенции,	 неправителствени	 организации,	
обществени	групи,	частния	сектор	и	организации,	включващи	доброволци,	да	работят	заедно	за	
постигане	на	общите	цели.	

Идеята	за	Международна	година	на	доброволците	в	началото	на	21-ви	век	е	да	се	стимулира	
националния	и	международния	политически	дебат	около,	и	да	се	застъпи	за	признаването	и	на-
сърчаването	на	доброволни	действия.	

Един	конкретен	резултат	е	значителната	популярност	на	Деня	на	доброволеца.	Докато	през	
1996,	69	страни	празнуват	Международния	ден	на	доброволеца,	от	2003	повече	от	125	от	раз-
виващите	се	и	развитите	държави	отбелязват	Деня.	Освен	подчертаването	и	признаването	на	
доброволците,	 много	 страни,	 76	 през	 2003,	 стратегически	 използват	 този	 повод	 да	 насочват	
вниманието	върху	доброволчески	дейности	за	Целите	на	хилядолетието	за	развитие:	набор	от	
обвързани	във	времето	цели	за	борба	с	бедността,	глада,	болестите,	неграмотността,	опазването	
на	околната	среда	и	дискриминацията	срещу	жените.	

Организирането	на	МДД	обикновено	е	резултат	на	партньорство	между	системата	на	ООН,	
правителствата,	организациите	на	гражданското	общество,	включително	национални	и	/	или	
международни	организации,	включващи	доброволци,	както	и	ангажирани	частни	лица.	Предста-
вители	на	медиите	и	академичните	среди,	фондации,	частния	сектор,	религиозни	групи,	както	и	
спортни	и	развлекателни	организации	също	често	вземат	участие.	

Програмата	UNV	отговори	чрез	 стартирането	на	портала	WorldVolunteerWeb	портал,	кой-
то	съдържа	широк	спектър	от	инструменти	и	ресурси,	които	могат	да	бъдат	изтеглени	(www.
worldvolunteerweb.org).	

В	раздела	„Планирайте	своето	събитие“	WorldVolunteerWeb	подчертава	най-добрите	прак-
тики	и	уроци	от	предишните	МДД.	Започва	с	консултации	по	изготвянето	и	присъединяването	
към	МДД,	планиране	на	комитети,	очертава	стъпки	за	разработване	на	национална	тема,	план	за	
дейности,	мрежа	в	международен	план,	производството	на	рекламни	материали,	разработване	
на	медийна	стратегия,	и	накрая,	документ	с	резултати.	

Разделът	 също	 така	 посочва	 други	 полезни	 ресурси,	 които	 са	 на	 разположение	 на	
WorldVolunteerWeb:	идеи	за	това	какво	да	направя	за	деня,	съвети	за	това	как	да	се	интегрират	
Целите	на	хилядолетието	за	развитие,	информация	за	рекламни	средства	и	как	те	могат	да	бъ-
дат	получени,	както	и	насоки	за	изтегляне	и	изменение	на	емблемата	и	плаката	на	МДД.	

WorldVolunteerWeb	също	така	предоставя	възможност	за	обмен	на	ресурси	с	глобална	мре-
жа	от	доброволци	и	организации,	включващи	доброволци.	С	напредването	на	деня	все	по-голям	
брой	потребители	проверяват	в	интернет	портала	за	информация.	

След	МДД,	 комитетите	 се	 насърчават	 да	 представят	 обобщен	 доклад	 за	 развиваните	 съ-
бития	и	дейности.	 Тези	доклади	позволяват	на	 организатори,	 доброволци	и	посетителите	на	
WorldVolunteerWeb	да	уловят	богатството	на	дейностите,	предприети	през	целия	ден.	Този	об-
мен	на	информация	спомага	за	развитието	на	потенциала	на	IVD	при	следването	на	стойността	
на	доброволческата	дейност	за	развитие.	

www.unvolunteers.org	
www.worldvolunteerweb.org	
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глава.3
Каре 1 

Отношения доброволец – персонал 

Ефективното	функциониране	на	една	програма	за	доброволци	изисква	да	са	налице	бла-
гоприятни	работни	взаимоотношения	между	 служители	и	доброволци.	Ако	една	 група	не	
разбира	нуждите	на	другата,	или	ако	групата	е	недоверчива	към	другата	страна,	програмата	
на	доброволците	не	може	да	функционира	ефективно.	

Това	е	основната	роля	на	координатора	на	доброволците,	който	да	гарантира,	че	добро-
волците	и	служителите	могат	да	работят	ефективно	и	приятно	заедно.	С	оглед	получаване	на	
подкрепа	от	персонала,	координаторът	на	доброволците	трябва	да	се	насочи	към	осигурява-
не	на	персонал	с	две	определени	чувства	към	използването	на	доброволци	от	организацията.	
Те	са	следните:

–	 Чувството,	че	използването	на	доброволци	е	изцяло	в	интерес	както	на	персонала,	
лицето	и	организацията,	а	именно,	че	ползата	отговаря	на	положените	усилия.

–	 Чувство	на	контрол	върху	процеса	на	използване	на	доброволци,	включително	как	
доброволците	ще	се	включат	и	дори	възможността	да	не	се	използват	доброволци,	
ако	това	се	желае.	

За	получаването	на	тази	подкрепа	от	персонала,	координаторът	на	доброволците	трябва	
да	концентрира	усилията	си	в	следните	области:

–	 Провеждане	на	предварително	проучване	 сред	 служителите	и	 запознаване	 с	пре-
дишния	им	опит	и	история	с	доброволци,	както	и	дали	хора	от	персонала	са	участва-
ли	като	доброволци.

–	 Включване	на	служителите	в	разработването	и	проектирането	на	длъжностите	за	
доброволци.	Това	ще	позволи	да	се	създадат	работни	места,	които	носят	полза	на	
персонала	и	това	ще	бъде	по-значимо	като	цяло	за	организацията.

–	 Включване	на	служителите	в	проверката,	ориентирането,	както	и	в	обучението	на	
доброволците.	Това	ще	успокои	служителите,	че	доброволците	получават	информа-
ция,	която	ще	ги	направи	по-квалифицирани.

–	 Гарантиране,	че	персоналът	и	координаторът	на	доброволците	са	в	ясно	споразуме-
ние	за	това	кой	е	отговорен	по	отношение	на	всеки	доброволец.	С	ясно	разпределе-
ние	на	отговорностите	ще	се	избегне	объркване	и	негодувание	по-късно.

–	 Обвързаност	на	персонала	в	контрола	на	доброволците.	Това	би	могло	да	варира	от	
предоставяне	на	пълен	управленски	контрол	на	персонала	или	консултации	с	пер-
сонала	в	надзорните	решения.	Степента	на	участие	може	да	зависи	от	всеки	член	на	
персонала	и	ще	зависи	до	голяма	степен	от	собствените	предпочитания	за	размера	
на	власт	по	отношение	на	доброволците.

–	 Предоставяне	на	обратна	връзка	по	отношение	на	персонала	за	резултатите	от	из-
ползването	им	на	доброволци.	

–	 Даване	на	поощрение	и	признание	за	служителите,	които	работят	ефективно	с	до-
броволци.	

Необходимо	е	също	така	доброволците	да	разбират	нуждите	и	интересите	на	персонала.	
Следвайте	същите	стъпки,	описани	по-горе,	спрямо	доброволците,	като	се	уверите,	че	те	са	
съчетани	с	подходящия	човек	от	персонала	и	че	има	ясно	разбиране	на	собствената	роля	в	
осигуряването	на	помощ.	

Мислете	за	 „доброволното	партньорство	на	персонала“	не	като	състезание	между	две	
групи	от	хора,	а	като	триъгълна	връзка,	включващи	служители,	доброволци	и	координатор	
на	доброволците.	Ролята	на	мениджъра	на	доброволците	в	отношенията	е	да	продължи	да	се	
работи	с	двете	страни	и	да	се	запази	баланс	и	разбирателство.
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Каре 2. 12-те основни нужди на всеки доброволец

(От Хелън Литъл, «Доброволците – Как да ги привлечем, как да ги задържим“)

Има	 12	 основни	нужди,	 които	 споделят	 всички	 доброволци	и	 лидери	на	 доброволци.	
Това	са	нужди,	които	трябва	да	бъдат	изпълнени,	ако	искаме	доброволците	да	бъдат	успеш-
ни	и	ако	желаем	да	ги	задържим	година	след	година.	Признаването	на	тези	потребности	и	
умението	да	им	се	отговори	ще	ви	помогне	да	увеличите	броя	на	доброволците	и	броя	на	
часовете,	които	всеки	ще	дава	на	вашата	организация.

1.	 Конкретна,	постижима	задача	с	начало	и	край.
2.		 Задача,	която	съвпада	с	интересите	и	мотивите	на	доброволеца
3.		 Основание	за	изпълнение	на	задачата.
4.		 Писмени	указания.
5.		 Разумен	срок	за	изпълнение	на	задачата.
6.		 Свобода	да	се	изпълни	задачата,	когато	и	където	е	най-удобно	за	доброволеца.
7.		 Всичко	необходимо	за	да	изпълни	задачата	без	прекъсване.
8.		 Подходящо	обучение.
9.		 Безопасна	и	благоприятна	работна	среда.
10.		 Последващи	действия,	за	приключване	на	задачата.
11.		 Възможност	за	осигуряване	на	обратна	връзка,	когато	задачата	е	завършена.
12.	Оценяване	и	поощрение,	които	съвпадат	с	мотивите	за	доброволчеството.

Каре 3. Ценности на доброволците и доброволчеството 

1. Доброволец е лице, което,	след	като	е	изпълнило	задълженията	си	на	гражданин,	дава	
на	разположение	свободното	си	време	и	своя	капацитет	за	другите,	за	общността,	към	
която	той	принадлежи	или	за	цялото	човечество.	Той/тя	работи	по	един	свободен	начин	
и	безвъзмездно,	и	в	същото	време	се	насърчава	творческия	и	ефективен	отговор	на	нуж-
дите,	които	се	отнасят	за	собствената	дейност	или	даване	принос	за	реализацията	на	
общото	благосъстояние.

2. Доброволците изразят своите дейности по индивидуални начини,	по	неофициални	
срещи,	в	организации;	неговата/нейната	мотивация,	културни	корени	и/или	религия	са	
различни,	но	те	споделят	общото	желание	на	хората	за	изграждането	на	по-добър	свят.

3. Доброволческата дейност е безвъзмездна дейност.	 Безвъзмездността	 е	 отличите-
лен	елемент	в	сравнение	с	третия	сектор	или	други	форми	на	граждански	ангажимент.	
Това,	което	носи	липсата	на	икономическа	печалба	е	свободата	от	всяка	форма	на	власт	
и	отхвърлянето	на	преките	и	непреките	предимства.	По	този	начин	тя	се	превръща	в	
достоверно показание	на	свобода	в	сравнение	с	индивидуалистичната	логика,	иконо-
мическата	полезност	и	отхвърля	моделите	на	обществото,	концентрирани	само	в	„при-
тежание“	и	консумация.	Доброволците	получават	удовлетворение	чрез	даване.

4.	 Доброволческата	дейност	е,	във	всичките	си	форми	и	прояви,	е	израз	на	споделянето	с	
другите.	В	центъра	й	са	хората,	човешкото	им	достойнство,	тяхната	цялост	и	техните	се-
мейни,	социални	и	културни	връзки,	в	които	те	живеят.	Ето	защо,	всеки	човек	има	граж-
дански	права;	доброволчеството	насърчава	съзнанието	им	и	се	грижи	за	тях	с	конкрет-
ни	действия	и	информираност,	насърчаване	на	участието	на	всички	тях	в	гражданското	
развитие	на	обществото.
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5.	 Доброволческата	дейност	е	като	едно	училище на солидарността,	тъй	като	завършва	

формирането	на	човека	в	отговорен	гражданин.	Тя	предлага	на	всеки	да	вземе	част	от	
товара,	всеки	според	собствените	си	компетенции,	за	местните	проблеми	и	тези	в	свето-
вен	мащаб.	По	този	начин	доброволческата	дейност	създава	мрежи,	добри	отношения,	
отношения	на	основата	на	доверието	и	сътрудничеството	между	индивиди	и	организа-
ции.

6.	 Доброволческата	дейност	е	израз на солидарност и субсидиарност на практика:	тя	
работи	за	растежа	на	местната	общност,	национална	и	международна,	за	подкрепата	на	
най-уязвимите	членове	за	преодоляване	на	ситуации	на	разруха.	Поддържащо	е	всяко	
действие,	което	позволява	осъществяване	на	правата,	качеството	на	живот	на	другите,	
преодоляване	на	дискриминацията	и	икономическите	и	социалните	недостатъци,	вало-
ризация	на	културата,	околната	среда	и	територията.	В	доброволчеството	солидарност-
та се основава на справедливостта.

7.	 Доброволецът	 е	отговорен за участието и практиката в едно отговорно граждан-
ство, което	се	ангажира	с	премахването	на	икономически,	културни,	социални,	религи-
озни	и	политически	неравенства	и	води	до	разпространение,	защита	и	умножаване	на	
общите	блага.	

8.	 Доброволческата	дейност	е	една	културна функция,	тъй	като	тя	се	държи	като	критич-
но	съзнание,	когато	става	въпрос	за	разпространение	на	ценностите	на	мира,	ненасилие,	
свобода,	законност,	толерантност	и	го	насърчава	преди	всичко	със	собствения	си	при-
мер,	начин	на	живот,	които	се	характеризират	с	отговорност,	приемане,	солидарност	и	
социална	справедливост.	Тя	се	грижи	за	тези	неща,	тъй	като	тези	стойности	стават	общо	
наследство	на	хората	и	всички	институции.

9.	 Доброволческата	 дейност	 има	 и	политическа роля:	 активно	 участва	 в	 процесите	 на	
обществения	живот,	давайки	подкрепа	в	развитието	на	демократичната	система;	преди	
всичко	със	своите	организации,	които	настояват	за	знания	и	зачитане	на	правата,	се	из-
тъкват	нуждите	и	с	предлагат	идеи	и	проекти,	експерименти,	решения	и	услуги,	допълва	
планирането	и	оценката	на	социалната	политика	на	равни	възможности	в	публичните	
институции,	които	се	грижат	за	основната	отговорност	и	са	подчинени	на	правата	на	
хората.

ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
Цел:	Да	се	задълбочат	знанията	за	доброволния	труд	и	как	да	се	развива	в	нашите	ЕК	учас-

тието	на	нови	доброволци.	

Материал:	флипчарт	и	маркери.	

Време:	Обикновена	версия	45	минути.;	Дълга	версия	1ч	30	мин..	

Процедура:
Тази	дейност	е	разделена	на	три	части:	„Откъде	намирате	доброволци	във	вашата	енория?“,	

„Описание	на	длъжността	 за	 един	доброволец“	и	 „Наберете/Поканете	доброволци“.	Разделете	
участниците	в	три	различни	групи,	а	след	това	решете	как	да	се	процедира.

Вариант	1	(обикновена	версия)	е	раздайте	на	всяка	група	листовка	със	съответния	номер.	
Всяка	група	има	30	минути,	за	да	обсъди	своята	листовка	и	след	това	5	минути,	за	да	го	предста-
ви	на	други	групи.	По	този	начин	можете	да	спестите	време,	но	всяка	група	отразява	само	един	
аспект	на	доброволчеството	и	само	ще	слуша	другите	два	аспекта.
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Вариант	2	(дълга	версия)	е	да	се	даде	на	всички	Листовка	1	за	всички	групи.	Те	имат	20	ми-
нути,	за	да	я	обсъдят.	След	това	на	всички	групи	им	се	дава	Листовка	2	и	те	имат	20	минути,	за	
да	работят	по	нея.	И	накрая	се	дава	Листовка	3,	и	те	имат	20	минути,	за	да	я	обсъдят.	Накрая,	се	
започва	дебат	относно	листовки	1,	2	и	3	(с	продължителност	30	минути)	за	резултатите,	постиг-
нати	от	всяка	група.	

Листовка 1

Откъде намирате доброволци във вашата енория? 

А. Отговорете на въпросите индивидуално
Б. Споделете отговорите с малка група 

1.	 Защо	хората	стават	доброволци?	Кое	привлича	хората	да	станат	доброволци?

2.	 Какви	са	вашите	лични	преживявания	в	доброволческата	дейност?
–	 Положителни/отрицателни?
–	 Защо?

3.	 Какви	са	вашите	преживявания	с	доброволци	от	други	общности?
–	 Положителни/отрицателни?
–	 Защо?

4.	 Къде	можем	да	намерим	доброволци	в	нашата	общност?
–	 Някой	търси	ли?	

5.	 Как	да	ги	заинтересоваме?
–	 Какво	работи?
–	 Какво	не	работи?	

Листовка 2

Описание на длъжността за един доброволец

Създаване на една длъжностна характеристика за услугата/програма, която изберете. 
Всяка длъжностна характеристика трябва да включва:

1.	 Цел	на	услугата,	комитет	или	програма
2.	 Квалификации	на	доброволците
3.	 Отговорности	на	доброволците	
4.	 Ангажирано	време	на	доброволците
5.		 Обучение	на	доброволците
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Листовка 3

Набиране/Поканване на доброволци

Това	са	възможните	методи	за	наемане	на	работа.	Избройте	два,	които	можете	да	прило-
жите	в	ЕК,	и	ги	развийте	в	подробности.	

1.	 Лична	покана
2.	 Богослужебни	възможности
3.	 Литургичен	календар
4.	 Програма	брошура
5.	 Разкази	на	доброволци
6.	 Съобщения	на	духовенството	
7.	 Бюлетин
8.	 Енорийски	сайт
9.	 Енорийски	бюлетин
10.	 Благодарствени	бележки	към	спонсорите
11.	 Говорене	с	енорийски	групи
12.	 Програмата	PSM	на	отворените	врати
13.	 Семинари
14.	 Дейности
15.	 Образование
16.	 Почивка

НЯКои иДЕи ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ДоБРоВолЦиТЕ

„Духовно“ обяснение и обосновка на доброволния труд

Разумно	е	да	се	предложи	на	вярващите	християнското	обяснение	и	доказателство	за	добро-
волния	труд.	Всички	християни	трябва	да	бъдат	наясно	с	факта,	че	да	се	правят	„добри	дела“	не	
само	зависи	от	„добрата	воля	на	личността“,	но	е	основната	мисия	на	един	християнин.	В	деня	на	
доброволците,	Църквата	може	да	осигури	проповеди,	беседи,	написани	статии	на	тази	тема	на	
Църквата	и	общи	медии...	(полезен	текст	може	да	се	намери	в	рамките	на	този	текст)	

Насърчаване на нашите програми и доброволен труд чрез медиите

В	Деня	на	доброволците	можем	да	се	опитаме	да	проникнем	в	медиите	с	представянето	на	
нашите	програми.	Ние	сме	специално	насочени	към	„гражданските“	медии,	но	не	пренебрегваме	
„църковни“	медии.	Подготовката	на	представянето	трябва	да	бъде	задълбочена.	За	да	стане	по-
привлекателна,	трябва	да	включва	конкретни	истории,	анекдоти	от	доброволци.	Каним	пред-
ставителите	на	медиите	да	посетят	нашите	семинари.	Не	трябва	да	забравяме,	че	журналистите	
са	любители	на	специфични	данни,	история,	посочени	в	писмена	презентации,	което	прави	рабо-
тата	на	писане	на	статията	още	по-лесно.	

Честване на Св. Николай, Ден за социално слаби групи

Световният	ден	на	доброволеца	е	в	навечерието	на	денят	на	Св.	Николай.	Това	е	денят,	кога-
то	в	много	страни	по	света	Св.	Николай	посещава	децата	през	нощта	и	им	носи	подаръци.	По	този	
начин	християните	помнят	този	светец	и	неговата	щедрост.	В	литературата	можем	да	намерим	
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серия	от	легендите,	които	свидетелстват	за	тази	щедрост,	превърната	в	добри	дела.	Св.	Николай	
е	нашият	пример	в	доброволния	труд.	

В	навечерието	на	този	празник	(Ден	на	доброволците)	ние	като	Енорийски	Каритас	можем	
да	използваме	различни	начини:

•	 подаръци	специално	за	децата	на	социално	нуждаещите	се	семейства
•	 кратки	културни	програми,	пиеси	и	др.	за	социално	нуждаещите	се	и	малки	подаръци
•	 същите	дейности	следва	да	се	прилагат	за	работниците	в	Каритас	и	доброволците

Публични дебати за доброволчеството

Можем	да	организираме	обществени	дебати	и	да	поканим	различни	организации,	църковни	и	
светски,	които	се	занимават	с	доброволен	труд.	Тези	организации	и	ЕК	могат	да	представят	своите	про-
грами	и	да	обсъдят	теми,	свързани	с	доброволчеството	(доброволчеството	представлява	ли	ценност	
в	нашето	общество,	какво	да	се	направи	за	насърчаване	на	солидарността).	Важно	е	да	се	организира	
този	обществен	дебат	и	да	се	разшири	кръгът	на	заинтересованите	хора	колкото	е	възможно	повече.	

Базар на доброволците

Можем	да	се	направим	Базар	на	доброволците	в	енорията	или	в	друг	подходящ	център,	където	да	
представяме	доброволния	труд	с	плакати,	работни	срещи,	продукти.	Доброволците	могат	да	отговорят	
на	въпроси,	поставени	от	посетителите,	а	може	би	това	ще	накара	някои	от	тях	да	се	присъединят	към	нас.	
Можем	също	така	да	поканим	и	други	доброволчески	организации	(да	се	посочи	място	за	тях),	и	в	случай	
на	съмнение	за	броя	на	посетителите,	може	да	се	съчетае	базара	с	други	събития	(неделна	служба	и	др.)	

Занаятчийството в развиването на програмите за доброволци

Представители	на	занаяти	и	изкуства	могат	да	бъдат	поканени	да	дарят	част	от	продуктите	
си	за	развитие	на	доброволчески	програми.	Трябва	да	информираме	донорите	на	конкретната	
програма,	за	която	ще	бъдат	даренията.	На	базар	или	други	дейности	ние	продаваме	тези	проду-
кти	на	определена	фиксирана	цената	или	можем	да	организираме	търг.	

Представяне на доброволчески програми в държавните училища

Трябва	да	установим	контакт	с	ръководствата	на	училищата	в	нашия	район	и	предварител-
но	да	се	опитаме	да	преговаряме	с	тях	за	графика	за	представяне	на	работата	ни	по	повод	Деня	
на	доброволците.	Акцентът	трябва	да	бъде	върху	програми	за	деца,	особено	тези	програми,	къ-
дето	децата	могат	да	си	сътрудничат.	В	тези	презентации	ще	се	опитаме	да	запознаем	децата	с	
доброволчеството	и	неговата	стойност.	Ако	не	можем	да	уговорим	определен	график	за	нашите	
презентации,	можем	да	се	опитаме	да	вземем	участие	в	някои	училищни	проекти.	Ако	не	успеем	
дори	и	в	това,	можем	да	бъдем	сигурни,	че	ръководството	на	училището	ни	вижда	като	похвална	
организация,	и	биха	били	по-склонни	да	си	сътрудничат	с	нас	в	бъдеще.	

Награждаване на „най-добрия доброволец"

В	деня	на	доброволците	може	да	присъдим	на	най-добрите	доброволци	символична	награ-
да.	Можем	да	изберем	този	човек	или	да	направим	мини	конкурс	между	доброволци	или	посети-
тели.	Такава	награда	може	да	бъде	много	добра	за	стимулиране	на	доброволците	за	вършене	на	
работата	си,	тъй	като	им	показва,	че	тяхната	работа	е	важна	и	се	оценява.	
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Пикник, празник, поклонение за доброволци

Можем	да	организираме	пикници,	празници,	или	поклонение	на	доброволци,	да	им	пока-
жем,	че	ги	ценим,	както	и	да	ги	стимулираме	в	тяхното	доброволчеството.	Ние	никога	не	трябва	
да	забравяме,	че	ако	искаме	да	ги	задържим	заедно,	трябва	да	направим	нещо	за	тях.	Те	не	искат	
много	–	дори	и	малки	жестове	на	признание	може	да	направят	чудеса.	

Сътрудничество в Св. Литургия

Сътрудниците/доброволците	на	Каритас	могат	да	си	сътрудничат	с	духовенството	при	про-
веждането	на	литургията	чрез	избора	на	текстове/текст	или	използване	на	предварително	из-
брани	текстове.	(Някои	идеи	са	в	брошурата)	

Раздаване на балони с лозунги

Доброволци	от	Каритас	могат	да	направят	много	балони	с	надписи	за	Деня	на	доброволците;	
към	тях	могат	да	добавят	и	своите	лични	съобщения	(от	значение	за	Енорийския	Каритас).	Тези	
балони	след	това	се	раздават	по	улиците.

Обучение на доброволци

Ако	се	организира	обучение	за	доброволци	на	някоя	конкретна	тема	в	този	период,	винаги	
можете	да	добавите	част	от	обучението,	която	да	се	отнася	до	доброволчеството.	Темата	може	
да	бъде	„Християнинът	–	доброволец”,	„Ценности	на	доброволците	и	доброволчеството”,	„Защо	
доброволческа	дейност”	и	др.	

Изграждане на стена на доброволчеството

Много	интересна	идея	на	доброволци	се	роди	в	една	общност	в	България.	В	църковния	двор	
построили	стена,	която	използват	за	публикуване	на	съобщения,	да	пишат	на	нея,	или	на	всяка-
къв	вид	информация	относно	доброволческата	дейност	в	общността.	

Съберете доброволци да работят заедно

По	този	повод	можете	да	съберете	доброволци,	включени	в	рамките	на	една	конкретна	сфе-
ра	на	работа	(възраст,	увреждания	и	др.).	След	няколко	уводни	лекции,	можете	да	им	предоста-
вите	материали	за	коледни	картички	(моливи,	ножица,	хартия).	Те	трябва	да	напишат	някои	по-
желания	за	Коледа,	Нова	година	и	града,	от	който	идват.	След	това	можете	да	разпространявате	
пощенски	картички	на	своите	енориаши.	

Представяне на PSM проект

Представянето	на	PSM	проект	по	този	повод	може	да	бъде	много	важно,	тъй	като	неговата	
цел	е	развитие	на	доброволците.	Събраните	доброволци	вероятно	ще	отидат	на	някои	дейности,	
организирани	в	бъдеще,	ако	те	са	запознати	с	програмата	като	цяло.	
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Насърчаване на въздействието на доброволческите дейности

Провеждане на кампания за дарение на време, където хората дават часове на доброволческа 
служба по конкретни проекти.
Помогнете на компаниите да определят корпоративни програми за доброволчеството.
Стартирайте национален Регистър на доброволческите организации.
Създайте национален център или фондация за насърчаване на доброволчеството.
Организирайте конкурс за композиране на химн на доброволеца, песен или лесно запомняща се 
мелодия.
Учредете	награда или сертификат. Помолете някой държавен служител или друг VIP да го пред-
стави на отделни доброволци или доброволчески организации.
Стартирайте книга, отчет или изследователска инициатива на доброволчески дейности в 
страната.
Направете списък на всички услуги, които не биха съществували без доброволци.
Лобирайте за приемането на законодателство за насърчаване на доброволчеството.
Насърчаване на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)	
Насърчаване на национално, регионално или местно управление, да приеме една или няколко ЦХР 
като основната цел / и на стратегиите си за развитие	
Повишаване на информираността на гражданското общество чрез семинари, дискусионни фору-
ми, конференции, изложби, медии и др., които помагат да се подчертае значението на добровол-
ния принос към постигането на осемте цели на хилядолетието.
Съсредоточаване на дейностите по една от ЦХР, например гарантиране на устойчивостта на 
околната среда.

изкореняване на бедността и подобряване на образованието

Мобилизирайте доброволци за разпространение на храни, дрехи и лекарства за бездомните и 
бедните.
Организирайте образователни и развлекателни мероприятия за сираци или деца на улицата.
Мобилизирайте доброволци за почистване на обществени места, засаждане на дървета и т.н. в 
някой беден район на града.
Изграждане на пътища, алеи, детски площадки и обществени пространства за отдих с използва-
не на дарени материали.
Набиране на средства за финансиране на началните училища или предоставяне на учебни 
материали.
Организиране на родители, обществени групи и неправителствени организации за обсъждане на 
местните нужди и новаторски подходи за обучение.
Ресурс за представяне на предложения: http://www.worldvolunteerweb.org/int-l-volunteer-day/how-
to-plan/ideas-on-what-to-do-for-ivd.html	

Текстове за литургия в Деня на доброволеца

Откриване:

Братя	и	сестри!
Ние	даваме	Светото	причастие	на	Деня	на	доброволците.	Виждаме	хора,	които	от	любов	към	

Господа	и	ближния	се	обединяват	в	услуга	на	нашия	Господ.	В	много	области	те	материализират	
активната	любов	и	разпространението	на	Божията	любов	към	хората	в	нужда,	като	ръцете	на	
Исус,	които	помагат	на	другите	и	краката	му,	които	отиват	при	тези,	които	нуждаят	от	него.	В	
началото	на	нашата	Св.	Литургия	трябва	да	погледнем	вътре	в	нас.	След	момент	ние	ще	при-
знаем	греховете	си.	Трябва	да	се	запитаме,	кога	съм	аз	инструмент	в	ръцете	на	Бога.	Трябва	да	
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се	запитаме,	какво	е	в	нашия	живот	добро,	какво	добро	мога	да	направя	в	живота	си,	а	не	съм	го	
направил	досега.	Ние	трябва	да	признаем	това	и	да	съжаляваме	за	него.	

Искане за всички нужди

Братя	и	сестри!
В	Деня	на	доброволците	се	молим	на	нашия	Господ	и	се	обръщаме	към	Него	в	нашите	скром-

ни	общи	молби:
1.	 Отче,	 молим	 те	 за	 всички	 онези,	 които	 употребяват	 свободното	 си	 време,	 енергия	 и	

вещи	за	нуждаещите	се.
2.	 Отче,	молим	те	за	всички	в	беда,	да	можем	да	им	помогнем	според	най-добрите	ни	въз-

можности.
3.	 Отче,	молим	те	да	почувстваме	твоята	любов	и	щедрост	чрез	другите,	когато	страдаме.
4.	 Отче,	молим	те	за	всички,	вече	починали,	които	през	живота	си	ни	показаха	любовта	ти	

към	нас.
5.	 Отче,	всеки	един	от	нас	иска	лично…	(Момент	на	мълчание).	Молим	нашия	Господ	Отец	

да	приеме	и	изпълни	всички	наши	искания,	ние	искаме	в	името	на	нашия	Господ	Исус	
Христос.	

Въведение в Господнята молитва

Ние	често	се	молим	с	Господнята	молитва	и	се	обръщаме	към	Светия	Отец.	Като	се	молим,	
ние	трябва	да	го	помолим	да	бъдем	съучастници	в	изпълнението	на	това,	което	ние	искаме	от	
него.	Нека	се	помолим.	

Поздрав на мира

Това	не	трябва	да	бъде	само	едно	студено	ръкостискане.	Той	е	мой	ближен	и	аз	се	радвам	на	
компанията	му.	Аз	се	нуждая	от	него	и	той	се	нуждае	от	мен.	Нека	това	ръкостискане	да	е	при-
знак,	че	е	важно	за	мен,	че	съм	готов	да	стоя	до	него,	и	да	му	бъде	приятел.	Нека	да	се	ръкуваме.

ЗАКлюЧЕНиЕ
Доброволецът	е	човек,	готов	да	с	ангажира	в	името	на	добра	работа	в	общността.
В Евангелието има много примери	на	хора	в	качеството	на	доброволци,	като	сам	Исус	и	

апостолите.	Мотивацията	на	техните	действия	са	не	само	„добра	воля“,	но	и	вярата,	че	добровол-
чеството	е	начин	за	изразяване	на	християнска	любов.	Както	в	църквата	и	гражданското	обще-
ство,	доброволчеството	въведе	важни ценности,	като	дух	на	служене,	чувството	за	солидарност,	
взаимна	отговорност.

Важно	за	енорийския	Каритас	е	да	разглежда	доброволците	не	като	един	неограничен	ре-
сурс,	на	разположение	във	всеки	момент	и	за	без	пари,	но	като	част от работната група.	Ето	
защо	координаторите	на	Каритас	би	следвало	да	подходят	към	доброволците	по	професионален	
начин,	следвайки	„шестте	основни	етапа“:	изработване	на	длъжностни	характеристики,	набира-
не	на	доброволци,	интервюиране,	ориентация	и	подготовка,	контрол,	признателност.
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3.2 ПРиМЕР оТ ЕНоРиЯТА 

ВъВЕДЕНиЕ
В	 тази	 част	ще	 бъдат	 анализирани	конкретни	 структури	и	функции:	 това	 е	 ЕК	Вльора,	 в	

епархията	на	Южна	Албания.	 Този	ЕК	 е	 избран,	 защото	има	интересна	история,	 организация,	
участници,	дейности	и	подход	–	 така	че	да	представлява	 един	интересен	 „казус“	 за	други	ЕК,	
които	желаят	да	започнат	или	да	подобрят	своята	работа.	Особено	внимание	ще	бъде	отделено	
на	описанието	на	дейностите	с	доброволци,	които	са	многобройни	и	много	активни	в	този	ЕК.

Важното	в	тази	глава	е	да	покаже	как	един	добре	организиран	ЕК	работи	и	се	организира,	
да	се	определят	най-добрите	практики	и	опит,	които	могат	да	бъдат	прилагани	в	други	области.

МолиТВА
О, сладки Исусе,
Благодаря ти много, че ми позволи да бъда днес тук
Благодаря ти, че ми позволи да ти служа в бедните
Да видя лицето ти в лицата им
Да чуя твоите нужди в техните нужди
О, сладки Исусе,
Нека да бъда инструмент на Твоята милост към всеки човек, с когото се срещна днес
Нека думите ми бъдат Твоите думи на милост
Нека очите ми видят и другите с Твоите очи на милостта
Нека ушите ми да чуят с Твоите уши на милостта
Нека ръцете и краката ми се движат с милост, както Твоите по тази земя
И сладки Исусе,
Нека бъда прегърнат до сърцето на майка ти Мария
Нека Те водя при другите, както тя го направи,
с голямо смирение и благодарност.

(Един от доброволците на обществото Мисионери на Дева Мария божествената милост)

Тази	молитва	е	написана	от	един	доброволец	и	ни	помага	при	размисъла	върху	подхода	на	
енорийския	Каритас	и	хората,	участващи	в	него.	Слушане,	наблюдаване	и	разбиране	за	пости-
гане	на	обществена	активност	са	основните	стълбове	на	педагогическата	функция	на	Каритас;	
всеки	доброволец	и	сътрудник	изразява	своята	услуга	към	обществото	всеки	ден.

„За	да	чуем“	с	уши	и	сърце,	и	да	се	даде	пространство	за	емоциите	–	„Да	наблюдаваме“	с	очи	и	
разум,	да	разберете	ситуацията	в	нейната	цялост	и	„по-добре	да	различим“	–	„За	да	подтикваме“	
с	ръцете,	краката	и	волята	да	се	ангажира	Общността	с	делата,	които	свидетелстват	за	христи-
янското	милосърдие.	Всички	тези	неща	водят	не	само	нас,	но	и	другите	да	бъдат	прегърнати	
„сърцето	на	майка	ти	Мария“.
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ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

ЕК	могат	да	имат	различни	типове	на	организация	и	подходи	към	проблемите.	Тези	еле-
менти	зависят	от	много	фактори:	религиозен,	социален	и	културен	контекст;	отношението	на	
енорийския	свещеник	и	на	Общността;	присъствието	на	младите	хора	в	града,	където	живее	Ено-
рийската	общност;	нуждите	и	тревогите	на	енорията	и	на	Общността	като	цяло;	някои	конкрет-
ни	форми	на	социално	изключване	и	бедност...

Сега	ще	представим	пример	от	албанския	ЕК,	организиран	в	съответствие	с	типичните	еле-
менти	на	ЕК,	които	са	анализирани	в	настоящото	ръководство.

Енорийският	Каритас,	който	представяме	не	е	„перфектен“	Каритас	„или	„най-добрият	модел	за	
енорийски	Каритас“...	защото	перфектен	Каритас	просто	не	може	да	съществува!	Това	е	само	един	при-
мер	за	добър	ЕК,	който	може	да	се	използва	за	сравнение	с	нашите	територии,	нужди	и	организация.

иСТоРиЧЕСКи и гЕогРАФСКи КоНТЕКСТ

Общността	на	Вльора	(Валона)	се	намира	в	епархията	Южна	
Албания	и	включва	град	Вльора,	а	също	и	другите	три	селища	в	
близост.	В	града	живеят	около	120,000	жители.	Той	е	разположен	
на	морския	бряг	–	южната	част	на	Адриатическо	море.	През	по-
следните	15	години	много	хора	са	емигрирали	главно	за	Италия.	
Този,	които	пристигат,	идват	главно	от	планините	–	много	бедни	
райони,	сега	почти	обезлюдени	–	и	се	заселват	най-вече	в	крайни-
те	квартали.	В	покрайнините	на	Вльора	живеят	много	хора,	изсе-
лени	от	родните	си	места	поради	бедност	и	социално	изключване.

Във	Вльора,	по-голямата	част	от	жителите	са	мюсюлмани	и	
православни	и	около	3%	са	католици.	Местната	църква	е	отново	
отворена	през	1992	след	падането	на	комунистическия	режим,	по	
инициатива	на	 католическата	 общност;	 в	 действителност	 тя	 се	
ръководи	от	един	мисионер.	Освен	него,	в	енорията	на	Общността	
има	3	конгрегации	на	сестри	монахини,	разположени	в	четирите	
Пасторални	центъра:	Орикум,	Пус	Мезин,	Бабице	и	Вльора.

Орикум	е	малко	градче	на	брега	на	морето,	известен	с	мор-
ските	войници	през	комунистическо	време.	Сега	там	има	висок	
процент	на	безработица	и	заедно	с	произтичащата	от	това	еми-
грация	са	двата	основни	проблема	на	хората.	В	Орикум	има	общ-
ност	на	монахини.

Пус	Мезин	е	в	района	на	предградията	и	тук	също	има	монахини.
Бабице	е	село	на	5	километра	от	Вльора.	Там	има	мина,	която	е	основният	доход	наред	със	

земеделието.	Твърде	много	хора	са	емигрирали	от	Бабице.
Епархиите	в	Южна	Албания	покриват	повече	от	половината	от	територията	на	 страната.	

Епархийният	Каритас	се	състои	от	председател	–	митрополит	–	една	монахиня	директор,	и	ръ-
ководна	група,	 съставена	от	четири	лица,	отговорни	за	четири	области,	на	които	е	разделена	
епархията:	Корча,	Фиер-Вльора,	Елбасан	и	Саранда.

Управлението	на	такава	широка	територия	е	сложно:	там	са	големите	градове	и	селските	ра-
йони,	морските	и	планински	територии,	така	че	в	епархията	има	различни	ситуации	и	проблеми.

Във	Фиер-Вльора,	областта,	в	която	се	намира	ЕК,	има	проблеми	като	миграцията,	маргинали-
зацията	в	покрайнините	на	градовете,	изолацията	на	селските	и	планинските	градове,	безработи-
цата.	Трите	Пасторални	центъра,	водени	от	сестрите,	са	свързани	с	Енорията	по	различен	начин.	От	
една	страна,	те	действат	по	независим	начин	на	собствена	територия	за	извършване	на	различните	
дейности	и	задоволяване	на	потребностите	на	общността,	където	те	оперират.	Но	от	друга	страна,	
те	работят	в	тясно	сътрудничество	със	същата	мисия	и	същата	стратегия	на	пасторалната	дейност.



91

Доброволен труд 3 

Регионалното партньорство за развитие на енорийски Каритас и насърчаване на доброволчеството

СТРуКТуРА НА ЕК – ВльоРА

Действията	на	общността	във	Вльора	започват	през	1992.	ЕК	Вльора	се	състои	от	общностната	
структура	и	трите	религиозни	общности	на	монахините.	Той	не	е	оформен	с	официални	докумен-
ти	или	устав,	това	е	„неофициална“ Каритас,	което	означава,	че	е	една	общност,	добре	организира-
на	и	активна,	но	без	официална	регистрация.	Енорията	е	толкова	тясно	свързана	с	дейностите	на	
Каритас,	че	често	много	хора	използват	двете	думи	„енория“	и	„Каритас“	като	синоними.

Структурата	на	ЕК	е	организирана	около	тези	участници:
–	 Енорийския	свещеник
–	 Енорийския	съвет
–	 Координатора
–	 Трите	общности	на	монахини
–	 Отговорните	лица	за	секторите
–	 Доброволци
–	 Мрежата
Ще	навлезем	в	подробности,	за	да	видите	задачите	и	ролята	на	всеки	един	от	горепосочени-

те	органи:

Енорийски свещеник
Енорийският	 свещеник	 е	 италиански	мисионер,	 принадлежащ	към	Ордена	 на	 слугите	 на	

Дева	Мария;	той	е	енорийски	свещеник	във	Вльора	от	1992.	Той	е	около	50	годишен	и	скоро	стана	
викарий.	Преди	него	Енорията	не	е	съществувала,	както	и	ЕК-	въпреки	че	все	още	не	съществува	
официално,	той	неформално	действа.

Енорийски Пасторален съвет
Енорийския	съвет	има	църковна	отговорност	към	цялата	общност;	призовава	към	активно	

участие	в	делото	на	насърчаване	на	човешкото	същество,	в	тясното	сътрудничество	между	рели-
гията	и	светската	власт.

Състои	от	4	лица:	енорийския	свещеник	и	трите	майки-игуменки.
Задачата	им	е	да	изучават,	планират	и	координират	пасторалната	дейност	на	общността.	По-

специално,	те	развиват	пасторалното	съзнание	на	лаиците	и	на	всички	общности	и	разработват	
единен	пасторален	план,	хармонизиращ	различни	инициативи	и	дейности.

Координатор
Координаторът	е	22-годишно	момиче,	което	учи	в	салезианското	училище	Дон	Боско	като	

социален	аниматор.	Тя	е	много	привързана	към	Общността,	участва	във	всички	дейности,	ор-
ганизирани	на	енорийско	ниво,	така	че	националният	Каритас	я	номинират	за	„координатор“	в	
района	на	Вльора	за	един	национален	проект	с	младите	и	децата.	Тя	отговаря	за	оживяване	на	
общността,	координира	националната	програмата	на	Каритас,	както	и	всички	дейности	на	4-те	
пасторални	центъра	в	района.

Нейните	задачи	са	да	обучава	групи	от	млади	доброволци	и	да	се	създаде	мрежа	между	гру-
пите	в	4-те	пасторални	центрове.	Заедно	с	центровете	създава	месечен	график	за	дейности,	а	тя	е	
отговорна	и	за	техническо-организационната	част,	изготвяне	на	доклади	и	мониторинг	и	оценка	
на	срещи.

Тя	е	и	лице	за	контакт	за	дейности	на	ЕК	и	националния	Каритас.	Тя	участва	също	в	коорди-
национни	срещи	на	националния	Каритас	в	областта	на	анимация.

Общностите на сестрите
Всяка	общност	се	състои	от	3-5	сестри.	Тяхната	мисия	(съвместно	с	енорийския	свещеник)	е	

оживяване	на	територията	и	насърчаване	на	човешкото	същество.
Те	управляват	Пасторалните	центрове	и	насърчават	дейности	със	следните	средства:
•	 Катехизис
•	 Работа с младежи и деца: детска	градина,	обучение	на	аниматори,	обучение	и	обмен	на	

опит,	екскурзии,	летни	лагери,	скаутски	групи
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•	 Изслушване и наблюдение на дейностите: Има	 четири	 центъра	 за	 изслушване,	 но	

също	така	и	посещения	на	семействата
•	 Основна медицинска помощ:	в	амбулатория	и	с	посещения	по	домовете	за	болни	хора
•	 Културни дейности:	1	библиотека
•	 спортни дейности,	организиране	на	турнири	и	други	дейности,	спорт.
•	 срещи с жени	в	областта	на	образованието	и	развитието	на	децата,	за	връзката	между	

детето	и	родителите.
Отговорни лица по сектори
Във	всеки	Пасторален	център,	сестри	и	миряни	се	назначават	като	отговорници	за	всички	

сектори	на	дейността.	Например,	има	един	отговорник	за	дейности	с	деца	и	младежи	във	всеки	
от	4-те	пасторални	центрове.

Те	се	срещат	веднъж	седмично	след	Св.	Литургия	в	неделя	и	оценяват,	проверяват	и	плани-
рат	конкретните	дейности	за	всяка	област	на	действие.	На	тези	срещи	те	обменят	информация,	
новини,	възможности,	инициативи.

Доброволците
Много	млади	хора	обикновено	посещават	Пасторалните	центрове	–	много	от	тях	са	отрасна-

ли	в	самия	център.	Те	са	между	14	и	25	години,	и	не	са	само	католици,	но	също	така	мюсюлмани	
и	православни.

Важно	е	да	се	подчертае,	че	за	Окирум,	Бабице	и	Пус	Мезин,	Пасторалния	център	е	един-
ственото	място	за	анимация	на	младежта,	а	във	Вльора	има	друга	асоциация	и	младежки	групи,	
някои	от	които	са	свързани	с	университета	във	Вльора.

Децата	и	младежите	участват	като	доброволци	в	подпомагането	на	аниматори	за	дейности	с	
деца,	те	помагат	на	сестрите	в	библиотеката	и	ги	придружават	по	време	на	посещения	на	семей-
ства,	предоставят	и	преводи	на	документи,	както	и	помагат	в	организирането	на	спортни	дейности.

Отговорниците	в	секторите	обикновено	се	грижат	също	и	за	постоянното	обучение	на	добро-
волци:	Има	обучение	относно	стойността	на	доброволния	труд,	правата	на	човека,	както	и	техниче-
ските	аспекти	на	дейността.	Освен	това	Каритас	Албания	включва	младите	хора	в	друг	вид	образо-
вателни	програми	за	анимация,	за	участието	на	младите	хора	в	обществото	и	за	доброволния	труд.

В	групата	на	младежите	обикновено	има	2-3	лидери	/	аниматори,	които	организират	и	се	
занимават	с	цялата	група.	Те	имат	среща	за	планиране	и	оценка	всяка	седмица	и	по	време	на	лят-
ното	часово	време	те	са	повече,	участват	в	изпълнението	на	лагери	и	екскурзии	с	деца.

Мрежа
Мрежата	е	структурирана	на	три	нива:
1)	планиране на общи пасторални действия	чрез	енорийския	съвет	и	чрез	координационни	

срещи	на	всеки	сектор
2)	планиране на координирани действията във Фуше.	 Това	област,	 близо	до	Вльора,	пред-

градие,	където	бедността	е	много	голяма,	а	социалните	услуги	и	подкрепата	на	правителството	
липсват.	Районът	е	в	рамките	на	енорията,	но	много	далеч	от	4-те	пасторални	центъра.	ЕК	напра-
ви	оценка	на	нуждите,	и	резултатите	от	оценката	мотивира	Общността	да	се	намеси.	Предвижда	
се	на	първо	място	да	се	намеси	с	някои	аниматорски	дейности,	с	цел	да	се	опознаят	децата	и	
техните	семейства,	както	и	техните	конкретни	проблеми	и	тревоги.	Най-важното	е,	че	пасторал-
ната	дейност	в	тази	област	се	провежда	от	координационна	група	от	трите	общности,	младежки	
групи	и	лидери	и	координатора,	и	всичко	това	се	ръководи	от	енорийския	свещеник.

3)	Наблюдение на бедността и социалното изключване.	Наблюдението	на	територията	и	от-
читане	на	нейните	проблеми	чрез	събирането	на	данни	започна	през	2010,	и	се	управлява	от	една	
сестра	и	координатори,	които	отговарят	за	събирането	на	данни	в	4-те	центъра.	Те	наблюдават	
и	 систематизират	информация	за	лицата	и	условията	на	 семействата,	 с	които	 сътрудниците	и	
операторите	на	ЕК	се	свързват	по	време	на	различните	дейности	за	оживяване	на	територията.	
Събирането	на	данни	е	необходимо	главно	в	Общността,	за	да	разберем	по-добре	динамиката	и	
тенденциите	на	нуждаещите	се,	да	се	разбере	кои	са	хората,	изложени	на	риск,	за	да	им	се	даде	по-
правилен	отговор.	От	друга	страна	това	наблюдение,	заедно	с	другите	действия	в	други	епархии	
на	Албания,	допринася	да	се	даде	на	Каритас	Албания	по-добра	картина	за	албанската	територия.
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СХЕМА НА СТРуКТуРАТА НА ЕК ВльоРА

Енория 

Енорийски 
съвет

Монашеска общност
Бабица 

Отговорник

Младежка група

Дейности 

координатор

• Дейности във Фуше
• Наблюдение на 

бедността

Дейности Дейности Дейности 

Младежка група Младежка група Младежка група

Монашеска общност
Орикум 

Отговорник

Монашеска общност
Вльора 

Отговорник

Монашеска общност
Пус Мецин 

Отговорник

ДЕйНоСТ НА ЕК ВльоРА 

ЕК	във	Вльора	действително	предлага	различни	дейности	и	програми.	
Социални	услуги
•	 Основна медицинска помощ.	Извършват	се	в	една	амбулатория	във	Вльора.	В	остана-

лите	три	пасторални	центъра	монахините	предоставят	домашни	грижи	и	помощ,	ако	са	
необходими,	улесняват	контактите	между	амбулаторната	и	пациентите.

•	 Библиотека.	Преди	четири	години	библиотеката	беше	открита	в	центъра	на	Бабице,	
и	това	е	единственото	място,	където	младите	хора	от	селото	могат	да	четат	книги.	Има	
различни	видове	книги,	там	са	и	учебниците	за	началните	и	средните	училища,	така	че	
децата	и	младежите	имат	възможност	да	учат	от	необходимите	текстове.	PSM	програма-
та	финансира	покупката	на	няколко	книги	през	2007	година.

•	 срещи с жени	в	областта	на	образованието	и	развитието	на	децата,	за	връзката	между	
детето	и	родителите...	Тези	срещи	се	организират	във	всичките	четири	пасторални	цен-
търа,	индивидуално	или	в	група.	Целите	на	проекта	са	да	образова	за	семейната	динами-
ка,	но	също	така	и	да	насърчава	ролята	на	жените	вътре	в	семейството	и	в	обществото.

•	 Младежки дейности.	Предложените	дейности	се	развиват	във	всички	четири	пасторал-
ни	центъра	с	участието	на	младежите	и	деца	от	различни	религии,	като	анимация,	игри,	
спорт,	творчество.	Младежките	дейности	се	провеждат	в	следобедните	часове.	Понякога	
доброволци	организират	турнири	и	други	спортни	прояви.	Има	и	една	скаутска	група.

•	 Летни лагери.	Те	са	организирани	от	монахините	и	доброволците,включват	около	100	
деца	и	траят	около	една	седмица.	Всеки	летен	лагер	е	фокусиран	върху	определена	тема.	
Доброволците	се	занимават	с	управление	и	изпълнение	на	всички	дейности.
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•	 Детски градини.	Има	две	детски	градини,	една	в	Пус	Мезин	и	друга	в	Бабице,	с	около	70	

деца.	Те	са	организирани	по	програми	и	изисквания	на	албанското	Министерството	на	
образованието;	4	възпитатели	работят	там.

Педагогическа	роля
•	 Обучения за аниматори. Обучители	от	Каритас	Албания	организират	обучения	в	рам-

ките	на	национална	програма	за	насърчаване	на	социалните	аниматори.	Младите	до-
броволци,	които	участват	в	повечето	дейности	и	се	считат	за	„лидери“,	присъстват	на	
обучението.	Разглеждат	теми	като:	умения	за	анимация,	планиране	на	дейности,	групо-
ва	динамика,	комуникации,	както	и	социални	проблеми,	като	пристрастеност	към	нар-
котици/алкохол,	злоупотреба,	насилие,	конфликтите,	семейните	отношения...

•	 Проучване и обмяна на опит – посещения. Те	са	организирани	от	монахините	и	се	със-
тоят	в	посещения	в	други	центрове	в	Албания	и	запознаване	с	управлението	на	подобни	
програми	или	дейности.

•	 Екскурзии.	Те	са	предложени	за	мотивиране	на	доброволците,	за	развитие	на	групова	
динамика.

Дейности	по	изслушване	и	наблюдение
•	 Няма	структурирани	Центровете	за	изслушване	и	за	събиране	на	данни,	но	това	се	из-

вършва	от	монахините	и	енорийския	свещеник	в	ежедневната	им	дейност.	В	тази	област	
много	важни	са	и	посещенията	в	семейства,	където	ЕК	може	да	разбере	и	да	види	реал-
ните	условия	на	семействата	в	нужда.	Напоследък	ЕК	Вльора	участва	в	националната	
програма	на	Каритас	Албания	да	се	създаде	център	за	наблюдение	на	нуждите	и	ресур-
сите,	за	подобряване	на	качеството	на	събиране	на	данни	и	анализ.

Работа	на	ЕК	е	най-вече	финансирана	от	конгрегации,	някои	дейности	са	финансирани	от	
Каритас	Албания,	както	и	от	други	малки	дарители,	които	финансират	малки	проекти.	

ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
За	тази	глава	не	е	необходимо	да	се	организира	специална	работна	среща.	Историята	на	ЕК	

във	Вльора	е	наистина	добра	база	за	дискусия.	Водещият	на	групата	може	да	говори	за	опита	на	
Вльора	и	да	насочва	дискусията	чрез	въпроси:

–	 Хареса	ли	ви	този	пример?
–	 Кое	е	подобно	и	различно	в	сравнение	с	вашия	местен	опит?
–	 Какво	бихте	искали	да	вземете	от	този	опит?
–	 Какво	бихте	искали	да	се	промени,	ако	можехте	да	бъдете	член	на	Енорията	Каритас	във	Вльора?
–	 Какъв	е	техният	подход	с	доброволците?	Защо	мислите,	че	имат	успех	при	назначаване-

то	и	активизирането	им?

ЗАКлюЧЕНиЕ
ЕК	може	да	се	организира	по	различен	начин,	в	съответствие	с	ресурсите	и	нуждите	на	те-

риторията.	В	тази	част	този	пример	за	добър	ЕК	(във	Вльора,	Албания)	беше	предложен,	за	да	
подчертае	важни неща, които да се вземат предвид при организацията.

Това	е	нерегистриран	ЕК,	но	има	ясни роли и отговорности	за	участниците	в	организация-
та	–	енорийски	свещеник,	Енорийски	Пасторален	съвет,	координатор,	монахини,	отговорници	
за	социалните	услуги,	доброволци.	Това	позволява	също	така	доброволците	да	чувстват,	че	са	
важен	елемент	като	част	от	целия	ЕК.

Този	ЕК	насърчава	слушането	и	наблюдението	на	дейностите,	обучения	и	посещения	за	подо-
бряване	на	педагогическата	роля,	както	и	някои	социални	услуги.	Доброволците	участват	във	всички	
дейности	в	съответствие	с	техните	длъжности	и	с	една	ясна	задача	при	изпълнението	на	проектите.	
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4.1 ПлАНиРАНЕ и ВоДЕНЕ НА СРЕЩи 

Планирането на една среща	е	преднамерено	предварително	действие,	което	следва	опре-
делен	процес	и	включва	някои	основни	елементи.	

Ръководенето на една среща	е	съзнателен	акт	на	насочване	на	нейното	развитие,	така	че	
водещият	да	се	увери,	че	всеки	участва,	както	и	да	достигне	уговорените	предварително	цели	и	
задачи.

ВъВЕДЕНиЕ
В	тази	глава	ще	получите	информация	за	това	как	да	се	планира,	организира	и	провежда	

една	среща.	Ще	разберете	колко	е	важно	да	има	модератор	по	време	на	срещите.	Тук	представяме	
някои	задачи,	техники,	съвети,	списъци,	които	трябва	да	се	спазват,	за	да	се	получи	една	успешна	
среща.

МолиТВА
Когато Исус и учениците му били на път, той дойде в едно село, където една жена на име 

Марта отвори дома си за него.	Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господ 
да слуша това, което казва той.	А Марта се разсейваше от всички приготовления, които тряб-
ваше да бъдат направени.	Тя дойде при него и попита: „Господи, не те е грижа, че сестра ми ме 
остави да върша работата сама? Кажи й да ми помогне!“

„Марто, Марто,“ Господ отговори: „Ти си притеснена и разстроена заради много неща, но 
само едно е нещото, което е необходимо. Мария е избрала това, което е по-добре, и не ще се отне-
ме от нея.“

(Лука 10, 38-42)

Обикновеното	извършване	на	една	работа	не	винаги	е	най-доброто	решение.	Нужно	е	да	се	
седи	и	да	се	слуша.	Да	се	слушат	Божиите	думи	и	думите	на	други	хора,	да	се	споделят	опит,	идеи,	
да	се	постигат	споразумения,	да	се	взимат	заедно	решения.	Трябва	не	само	план	как	да	се	извър-
ши	една	работа,	но	също	така	и	как	да	изслушва.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Какво е среща и кога тя е необходима?

Среща	е	пристигането	на	двама	или	повече	души	на	едно	и	също	място	с	цел	да	обменят	
информация	и/или	да	решат	даден	проблем	чрез	обсъждане	и/или	вземане	на	решения.	Харак-
теристиките	на	една	ефективна	среща	са:	

•	 Целите	са	определени	предварително
•	 Подходящите	хора	присъстват
•	 Дневният	ред	е	готов	и	е	разпространен	предварително
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•	 Основната	информация	е	разпространена	предварително;	предварителните	задачи	са	

разпределени.
•	 Срещата	активно	управлява	от	модератор
•	 Срещата	завършва	със	заключения,	включително	конкретни	задачи
•	 Протоколът	от	срещата	се	разпространява	бързо
Това	са	някои	основни	въпроси,	които	можете	да	си	зададете,	преди	да	решите	да	органи-

зирате	среща.	Уверете	се,	че	срещата	е	подходящото	средство	за	осъществяване	на	поставените	
цели.	Планирането	и	провеждането	на	среща	е	скъпо,	когато	се	има	предвид	времето	на	хората,	
които	присъстват.	Необходимо	да	се	положат	усилия,	за	да	се	определи,	дали	срещата	е	най-до-
брия	начин	за	решаване	на	проблема.

•	 Има	ли	предизвикателство	или	проблем,	който	е	по-добре	да	бъде	разрешен	в	група?
•	 Имаме	ли	нужда	от	комуникация?
•	 Какви	са	връзките	между	членовете	на	екипа	ни?	Имаме	ли	нужда	от	изграждане	или	

силно	сближаване	в	екипа	ни?
•	 Какво	ще	се	случи,	ако	ние	не	организираме	среща?

Основни	причини	за	това	някои	срещи	да	не	са	ефективни	са,	защото	те	не	са	необходими,	
организират	се	в	грешното	време	или	на	грешното	място,	не	са	били	добре	подготвени,	не	са	
правилните	участници,	не	са	направлявани	или	модерирани	добре.	

Основните функции на Срещата 

1.	 Срещата	определя	екипа.	Присъстващите	принадлежат	към	него,	отсъстващите	–	не.
2.	 Срещата	е	мястото,	където	групата	прави	преглед,	актуализира	и	допълва	това,	което	

знае	като	група.
3.	 Срещата	помага	всеки	отделен	индивид	да	разбере	колективната	цел	на	групата,	както	

и	начина,	по	който	неговата	работа	и	работата	на	останалите	могат	да	допринесат	за	
общия	успех.

4.	 Срещата	създава	на	всички	присъстващи	ангажимент	към	взетите	решения	си	и	за	де-
финираните	общи	цели.

5.	 Срещата	може	да	единствената	възможност	групата	да	работи	като	група,	а	водещият	
на	срещата	се	възприема	като	лидер.

Подготовка на срещата

Какво искаме да постигнем до края на тази конкретна среща?

Обикновено,	причините	хората	да	се	срещат	са:	обмен	на	информация,	обучение,	творческо	
мислене	и	идеи,	разсъждения,	критично	мислене	(анализ,	поставяне	на	цели,	решаване	на	про-
блеми,	вземане	на	решения)	или	изграждане	на	взаимоотношения	и	поемане	на	ангажименти.

Преди	да	започнете	планирането	на	срещата	трябва	да	определите	нейната	Целта	чрез	оп-
ределяне	на	ясни	подцели	и	конкретни	резултати.	

Например:	

Цел	1:	Да	се	вземе	решение	за	мисията	на	Енорийския	Каритас
Резултат	1:	Мисия	

Цел	2:	Да	се	направи	план	за	работа	на	Енорийския	Каритас
Резултат	2:	Проект	на	годишен	работен	план	на	Енорийския	Каритас
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Какво трябва да направим по време на срещата, за да постигнем желаните цели 
и резултати? (дневен ред на срещата)

Наличието	на	ясна	представа	за	мястото,	където	искате	да	се	намирате	в	края	на	срещата	
определя	това,	което	трябва	да	бъде	обхванато	по	време	на	срещата.	Всяка	стъпка	в	постигането	
на	желания	резултат	на	срещата	се	пресмята	внимателно,	така	че	да	се	определи	колко	време	е	
необходимо.	При	планирането	на	дневния	ред,	трябва	да	се	вземе	предвид	следното:

•	 Колко	време	имаме	за	срещата?
•	 Какви	са	точките	от	дневния	ред,	които	трябва	да	бъдат	покрити,	така	че	срещата	да	

бъде	продуктивна?
•	 Какъв	е	най-добрият	начин	за	представяне	на	всяка	точка?
•	 По	какъв	начин	участниците	ще	вземат	решения	(консенсус,	гласуване	или	решение	на	

лидера)?
•	 Колко	време	е	необходимо	за	разглеждането	на	всяка	точка?

Възможности	за	изразяване	на	становища,	задаване	на	въпроси	и	обяснения	на	мотивите	по	
дадена	позиция	са	от	ключово	значение	за	развитието	и	постигането	на	консенсус	по	отделните	
точки.	Пренебрегването	на	това	може	да	доведе	до	зацикляне	на	дискусията.

Кой трябва да присъства на срещите?

Верните	участници	могат	да	бъдат	една	от	основните	причини,	поради	които	срещата	да	е	
успешна.	Критериите	за	подбор	на	участниците	са	различни.

•	 Най-важното	е	избраните	участници	да	съответстват	на	темите.
•	 Решението	за	това	кой	ще	участва	зависи	от	това	какво	искате	да	постигнете	в	срещата.	

Това	може	да	изглежда	твърде	очевидно	за	да	се	споменава,	но	е	учудващо	колко	често	
на	срещите	се	оказван	неподходящи	хора.

•	 Не	разчитайте	на	собствената	си	преценка	за	това	кой	да	дойде.	Посъветвайте	се	и	с	
други	хора	за	тяхното	мнение.

Ако	е	възможно,	изисквайте	от	всеки	човек	да	каже	какво	мисли	за	срещата,	за	общата	цел	и	
защо	присъствието	му	е	важно.

Един	важен	въпрос	е	връзката	между	участниците.	Опитайте	се	да	проучите	какво	е	отноше-
нието	между	тях,	особено	ако	има	някакъв	конфликт.

Какво трябва да изпратим на участниците предварително? Каква информация 
трябва да имаме на разположение по време на срещата (тоест карти, диаграми, 
стари доклади, предложения и т.н.)?

Изпращането	на	дневния	ред	преди	срещата	позволява	на	участниците	да	помислят	за	въ-
проси	и	да	се	приготвят,	ако	е	необходимо,	а	и	като	цяло	определя	деловия	тон.	Ако	участниците	
ще	бъдат	помолени	да	четат	или	редактират	документи,	изпратете	материала	по-рано.	 (Дори	
когато	материалът	е	бил	изпратен	предварително,	добре	е	предвидите	време	за	преглеждането	
му	по	време	на	срещата)

Бъдете	сигурни,	че	изпращате	на	всеки	участник:
•	 покана
•	 дневен	ред
•	 целите	и	очакваните	резултати	от	срещата
•	 допълнителен	материал,	ако	е	необходимо
•	 логистична	информация
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Какъв е най-добрият начин да се организира пространството за срещата?

Мястото,	където	се	провежда	срещата,	може	да	изиграе	ключова	роля	за	успеха	й.	Известно	
е,	че	понякога	дори	да	имате	добър	дневен	ред,	добре	подбрани	участници	и	определени	цели,	
срещата	може	да	отиде	в	грешна	посока,	тъй	като	логистичната	организация	не	следва	съдържа-
нието	на	самата	среща.	При	избор	на	място	не	забравяйте	да	проверите:

•	 Акустична	стая,	осветление,	отопление,	вентилация
•	 Столове	и	маси	(преценете	какво	е	най-доброто	разпределение)
•	 Визуални	средства,	друго	оборудване,	както	и	електроенергия
•	 Други	фактори,	които	могат	да	“унищожат”	срещата
•	 Евакуиране	при	необходимост

Кратък списък за проверка при подготовка на среща

•	 цели	и	резултати	–	конкретни	и	реалистични
•	 ясна	програма	с	теми,	време,	методи	и	модератор
•	 подбрани	са	верните	участници	
•	 поканата	и	допълнителните	материали	са	изпратени	на	участниците	предварително
•	 заседателната	зала	е	подредена	и	е	подходяща	за	целта	на	срещата

По време на срещата:

Има	 различни	 начини	 как	 да	 се	 води	 една	 среща.	 В	 миналото	 срещите	 се	 ръководеха	 от	
председател.	Внасянето	на	външен	фасилитатор	все	повече	се	превръща	в	стандартна	практика.	
Фасилитиране	означава	да	направим	нещо	по-лесно.	Фасилитирането	на	срещата	е	начин	тя	да	
бъде	ръководена.	Това	е	умението	да	се	води	група	така	че	да	постигне	планираните	цели.

Фасилитаторът	е	човекът,	който	улеснява	хода	на	срещите	и	ги	прави	по-продуктивни.	Той	е	
фокусиран	върху	процеса	(как	да	проведе	срещата),	докато	съдържанието	(какво	е	решението)	
остава	за	участниците.	Най-добре	е	да	има	председател	и	фасилитатор,	които	да	работят	в	тясно	
сътрудничество	при	планирането	и	воденето	на	срещата.	Председателят	запазва	авторитета	си	на	
лидера.	Фасилитаторът	е	експерт	по	процеса	на	срещата,	служи	за	балансиране	на	участниците,	
той	е	в	по-добра	позиция	да	води	групата	през	чувствителни	въпроси,	спорове	и	трудни	пробле-
ми.	Ефективният	фасилитатор	прави	работата	на	групата	по-лесна,	като	следва	някои	насоки.

1.	Старайте	се	да	имате	неутрална	роля,	доколкото	е	възможно.	Вашата	задача	е	да	насърча-
вате	комуникацията	и	решаването	на	проблемите	на	групата,	като	ползвате	опита	и	идеите	на	
участниците.	Ако	фасилитаторът	наклонява	дискусията	със	свои	собствени	възгледи	или	при-
знава	с	езика	на	тялото	или	чрез	вербална	комуникация	„най-добрия“	отговор,	той	затруднява	
груповия	процес	на	вземане	на	решения.	След	това	групата	може	да	очаква	от	него	отговори,	
вместо	да	работи	за	намиране	на	собствени	такива.	

2.	Подгответе	физическата среда	предварително,	така	че	тя	да	приветства	участниците	и	
да	взема	под	внимание	всички	нужди	за	специална	помощ.	Уверете	се,	че	всички	необходими	съ-
оръжения	и	материали	са	на	разположение.	Фасилитаторите	не	са	задължени	сами	да	направят	
тези	приготовления,	но	е	тяхна	работа	да	организират	наличието	им	навреме.

3.	Добре	е	да	познавате	групата,	интересите	и	позициите	на	хората,	вероятните	спорни	точ-
ки.	Въпреки	че	други	изненади	могат	да	се	появят,	познаването	предварително	помага	на	воде-
щия	да	се	чувства	емоционално	подготвен.	Това	е	особено	важно	в	случаите,	когато	са	налице	
значителни	разногласия	между	членовете	на	групата.
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4.	Външният	фасилитатор	трябва	да	прегледа	дневния	ред	заедно	с	екипа,	който	планира	
срещата.	Препоръчва	се	той	да	бъде	включен	в	структурирането	на	срещата	от	самото	начало.	
Бъдете	много	ясни	кой	какво	трябва	да	прави.	Например:	Кой	ще	направи	откриване,	предста-
вяне,	 „разчупване	на	леда”,	 закриване?	Кой	ще	информира	групата	за	по	всякакви	технически	
въпроси	като	паузи,	тоалетна	използване	на	телефони?	Ще	има	ли	някой,	който	да	помогне	при	
раздаването	на	материали?	Кой	да	си	води	бележки	на	флипчарт?	Кой	ще	управлява	оборудване-
то?	Какво	трябва	да	се	записва	и	кой	ще	направи	това?	

5.	Запознайте	се	с	динамиката на груповия процес	и	с	това	как	да	се	справите	с	предиз-
викателни	ситуации,	като	враждебни	участници,	членове	на	групата,	които	не	допринасят	към	
дискусията,	нефокусирани	дискусии,	аварии	в	оборудването,	външни	фактори,	които	отвличат	
вниманието	и	могат	да	повлияят	на	срещата.	Поддържането	на	спокойно	и	професионално	пове-
дение	независимо	от	ситуацията	ще	насърчи	участниците	да	направят	същото.	

6.	Владейте	техники	за	зареждане	на	групата	с	енергия	и	за	съсредоточаване	върху	зада-
чата,	за	насърчаване	на	творческото	мислене,	изграждане	на	консенсус	и	включване	на	всички	
участници	в	дискусията,	които	участват	на	нива,	удобни	за	физическите	лица.	Не	се	страхувайте	
да	внесете	малко	забавление	в	работата.	

7.	Използвайте	ефективни	комуникативни	умения	като	активно	слушане,	перифразиране	
на	коментари	за	цялата	група	да	помисли,	отбелязвайте	с	езика	на	тялото,	настройвайте	тонът	
и	темпото	на	срещата.	

8.	Изграждайте	чувство за отвореност.	Създавайте	пространства,	които	да	насърчават	гру-
повата	комуникация,	като	малки	кръгли	маси,	U-образни	приспособления	за	сядане,	или	други	
конфигурации,	които	поддържат	равенството	и	достъпността.	Ако	участниците	не	могат	да	се	
чуят	един	друг,	те	няма	да	извлекат	полза	от	дискусията.	

9.	Чувствайте	се	удобно	с	тишината.	Така	може	да	се	даде	време	и	пространство	за	размисъл,	
да	се	насърчат	по-интровертните	хора	да	говорят,	и	да	се	помогне	на	групата	като	цяло	да	вземе	
решения	без	да	бърза.	

10.	Никога не засрамвайте	участник	или	група.	Използвайте	хумора	разумно	и	внимателно.	
Ако	основни	правила	трябва	да	бъдат	засилени,	за	да	може	групата	да	работи	по-продуктивно	
заедно,	направете	го	в	духа	на	мисията	на	групата	и	нека	това	се	основава	на	взаимното	решение,	
че	задачата	е	важна	и	е	достойна	за	най-добрите	усилия	на	тази	група.	

Някои основни техники за фасилитатори 

Комуникативни умения.	Водещият	главно	разчита	на	слушане	и	задаване	на	въпроси.	Слу-
шането	му	позволява	да	запомни	съдържанието,	да	прави	препратки	към	съдържанието	на	дис-
кусията,	 да	 улавя	 есенцията	й	на	флипчарт.	Имайте	предвид	реакциите	на	другите	и	правете	
преценка	за	това	дали	да	се	задържите	на	дадена	тема	или	да	минете	към	следващата	точка	от	
дневния	ред.	Чрез	обобщение	на	идеята	на	говорещия,	или	чрез	записване	на	идеите	на	флип-
чарт,	водещият	потвърждава,	че	той	изслушан	и	разбран.	Водещите	задават	въпроси	за	контрол	
на	процеса	и	 за	да	предизвикат	размисъл.	Чрез	въпроси	можем	да	покажем,	 че	 се	движим	по	
дневния	ред	„Да	започваме	ли?“,	„С	какво	се	надявахте	да	си	тръгнете	след	края	на	срещата?“.	Въ-
просите	връщат	дискусията	обратно	към	начертания	дневен	ред:	„Да	добавим	ли	тази	тема	към	
дневния	ред	за	следващия	път?”	

„Повторното	рамкиране“	съчетава	умения	в	общуването	с	възможност	да	се	анализира	как-
во	се	случва	на	място.	Водещият	извлича	положителни	или	отрицателни	впечатления	въздейст-
вие	от	изказванията	и	кристализира	основната	мотивация	за	всяко	твърдение.	
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•	 Винаги	започвайте	навреме;	това	показва	уважение	към	тези,	които	са	дошли	навреме	и	
напомня	на	закъснелите,	че	графикът	е	сериозен.

•	 Приветствайте	участниците	и	им	благодарете	за	отделеното	време.
•	 Прегледайте	дневния	ред	в	началото	на	всяко	заседание,	давайки	възможност	на	учас-

тниците	лично	да	разберат	всички	предложени	най-важни	теми,	да	ги	променят	или	да	
ги	приемат.

•	 Отбележете	кой	протоколира	срещата	и	че	протоколът	ще	бъде	предоставен	на	всеки	
участник	в	кратък	срок	след	срещата.

•	 С	посрещането	на	участниците	моделирайте	поведението,	което	очаквате	от	тях.
•	 Изяснете	вашата	роля	в	срещата.
Основни правила.	 Не	 е	 необходимо	 да	 разработвате	 нови	 правила	 при	 всяка	 нова	 среща.	

Струва	си	да	имате	няколко	основни	правила,	които	могат	да	бъдат	използвани	за	повечето	от	
срещите.	Тези	основни	правила	култивират	основните	съставки,	необходими	за	успешна	среща.

•	 Четири	мощни	правила:	участие,	концентрация,	поддържане	на	момента	и	финал.	(Въз-
можно	е	и	правило	за	поверителност)

•	 Запишете	основните	правила	в	дневния	ред.
•	 Ако	имате	нови	участници,	може	да	направите	преглед	на	всяко	правило.
•	 Поставете	основните	правила	на	видно	място	през	цялото	време.

Управление на времето
Една	от	най-трудните	задачи	е	боравенето	с	времето	–	времето	сякаш	изтича	преди	задачите	

да	са	изпълнени.	
•	 Може	да	поискате	участниците	да	ви	помогнат	да	следите	времето.	
•	 Ако	планираното	време	на	дневен	ред	излиза	от	контрол,	изложете	това	пред	групата	и	

попитайте	за	възможни	решения	в	тази	насока.	

Оценка
Един	от	начините	да	помогнете	на	участниците	да	се	чувстват	по-удобно	със	самокритич-

ността	в	работна	обстановка	е	да	ги	помолите	да	направят	оценка	на	срещата.	„Кой	аспект	на	
срещата	особено	ви	харесва?	Някакви	забележки?	Какво	не	върви	добре,	какво	бихте	направили	
различно	следващия	път?“	На	писмената	оценка	оставете	място	за	„предложения.“

Закриване на срещата

•	 Винаги	 закривайте	 срещите	 навреме	 и	 се	 опитвайте	 да	 приключи	 с	 положителен	
коментар.	

•	 В	края	на	срещата	преговорете	дейностите	и	задачите	и	определете	времето	за	следва-
щата	среща;	попитайте	всеки	от	участниците	дали	ще	успее	или	не	(да	получите	техния	
ангажимент)	

•	 Изяснете,	 че	 протоколът	 от	 срещата	и	извършените	 задачи	ще	бъдат	 докладвани	на	
участниците	най-много	до	една	седмица	(това	помага	да	се	поддържа	темпото).	

следващи стъпки
Водещият	трябва	да	знае	какво	ще	се	случи	в	следващата	среща,	или	това,	което	ще	предста-

вляват	следващите	стъпки	в	изпълнението	на	решението.	Това	трябва	да	бъде	потвърдено,	като	
в	края	на	срещата	се	зададат	въпросите:	„От	тук	накъде?“	или	„Какво	трябва	да	направим,	така	
че	да	се	движим	напред	в	този	процес?“	Уверете	се,	че	сте	обобщили	какво,	кой	и	кога	се	очаква	
да	направи.	
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Протокол

Протоколът	е	официален	документ	на	срещата.	Той	е	напомняне	за	това	какво	се	е	случи-
ло.	Протоколът	показва	на	хората,	че	те	са	били	слушани.	Протоколът	е	паметна	записка,	която	
може	да	се	използва	за	проверка	на	решения	и	като	напомняне	за	събития	и	действия.	Протоко-
лът	предоставят	важна	информация	за	хората,	които	не	са	били	в	състояние	да	присъстват	на	
срещата.	Хората	по-рядко	повтарят	едно	и	също,	ако	усетят,	че	поставените	от	тях	въпроси	се	
документират.

Преди срещата

•	 Изберете	вашия	инструмент:	Решете	как	ще	водите	записки,	т.е.	писалка	и	хартия,	пре-
носим	компютър,	или	касетофон.

•	 Уверете	се,	че	избраните	инструменти	са	в	изправност	и	имате	резервен	вариант	за	все-
ки	случай.

•	 Използвайте	дневния	ред	на	заседанието,	за	да	оформите	схема,	по	която	ще	си	записвате.

По време на срещата

•	 Пуснете	присъствен	лист.
•	 Уверете	се,	че	знаете	кой	кой	е	по	списъка.
•	 Обърнете	внимание	на	часа	на	започване	на	срещата.
•	 Не	се	опитвайте	да	запишете	всеки	един	коментар	–	само	основните	идеи.
•	 Запишете	предложенията,	които	са	били	направени,	както	и	резултатите	от	вота,	ако	

има	такъв.
•	 Обърнете	внимание	на	всички	предложения,	които	предстои	да	се	гласуват	на	бъдещи	

срещи.
•	 Обърнете	внимание	на	крайния	час	на	заседанието.

След срещата

•	 Наберете	протоколите	възможно	най-скоро	след	срещата,	докато	всичко	е	все	още	пряс-
но	в	паметта	Ви.

•	 Включете	името	на	организацията,	вида	на	срещата	(ежедневна,	ежеседмична,	месечна,	
годишна	или	специална),	и	целта	й.

•	 Отразете	часовете	на	започване	и	приключване	на	срещата.
•	 Проверете	протокола	преди	представянето	му.

Какво трябва да бъде включено в протокола?

•	 Името	на	групата,	мястото,	времето	и	датата	на	заседанието
•	 Имената	и	функциите	на	участниците	и	имена	на	лица,	извинени	или	отсъстващи
•	 Ключовите	елементи,	изброени	според	дневния	ред,	с	кратко	описание	на	дискусията	

(няма	нужда	от	пълна	стенограма),	важни	коментари,	решения,	въпроси	и	предприети	
стъпки.	Ако	на	един	от	членовете	на	групата	е	поставена	конкретна	задача,	не	забравяй-
те	да	посочите	лицето,	името	и	отговорността.

•	 Времето,	когато	е	написан	протоколът.
•	 Име	и	подпис	на	протоколчика.
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ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи и ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
упражнение „Добри срещу лоши срещи” 

Цел:	да	се	разработят	съществуващите	знания	за	провеждане	на	срещи,	да	се	въведе	темата	
и	да	се	провокира	дискусия.	

Материал:	не	са	необходими	специфични	материали	

Време:	1	час	

Процедура:
1.	 Разделете	участниците	в	две	групи
2.	 Помолете	едната	група	да	напусне	стаята.	На	тази	група	възложете	задачата	да	подгот-

ви	и	да	покаже	една	добра	среща	според	тяхната	гледна	точка.	Те	ще	трябва	да	играят	
–	да	симулират	тази	среща	пред	другите	участници.	Те	ще	имат	20	минути	за	подготовка	
и	10	минути	за	симулация.

3.	 За	втората	група	ще	бъдат	дадени	същите	задачи,	но	те	трябва	да	симулират	лоша	сре-
ща.	Помолете	ги	да	бъдат	креативни	и	да	мислят	за	сериозни	причини,	поради	които	
една	среща	може	да	се	обърка.

4.	 След	като	всяка	група	е	готова,	помолете	ги	да	направят	Форум	театър	–	да	играят.
5.	 Дискусията	е	много	важна	в	това	упражнение.	Опитайте	се	да	провокирате	дискусия	със	

следните	въпроси:
–	 Как	се	почувствахте	по	време	на	симулацията?
–	 За	какво	говорихте?
–	 Каква	е	разликата	между	двете	групи?
–	 Защо	добрата	среща	беше	добра	(кои	елементи	доказват	това)?
–	 Какво	беше	лошо	във	втората	симулация?
–	 Кои	основни	елементи	са	важни	за	добра	среща	и	защо?

ЗАКлюЧЕНиЕ
За	да	бъде	една	среща успешна е	от	изключително	значение	да	планирате	всеки	детайл	

преди	началото	й.	Важно	е	при	планиране	на	срещата	е	да	поставите	ясна цел и	да	очертаете	
конкретни резултати.	Най-добри	резултати	се	постигат	с	помощта	на	външен	посредник,	кой-
то	да	се	фокусира	върху	процеса,	а	съдържанието	да	остави	на	участниците.	По	време	на	срещата	
е	важно	да	включите всички участници	в	продуктивна	дискусия	и	да	се	избегнат	всички	факти,	
които	могат	да	блокират	постигането	на	целите.
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4.2 ТийМ БилДиНг и РАБоТА В ЕКиП 

ВъВЕДЕНиЕ
Работата	в	енорийската	общност	е	работа	в	екип.	Познаването	на	основните	принципи	ще	

позволи	на	членовете	на	екипа	му	да	участват	по-ефективно	в	тези	общи	усилия.	В	края	на	тази	
глава	ще	можете	да	определите	какво	е	„екип“,	да	изброите	най-малко	5	фактора	за	екипна	ефек-
тивност	и	поне	5	метода	за	вземане	на	решения,	ще	разберете	какво	е	лидерство,	управление	на	
конфликти,	и	процес	на	изграждане	на	екипа.

МолиТВА
защото, както в едно тяло имаме много членове, ала всички членове вършат не една 

и съща работа, тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един другиму 
сме членове

(римляни 12)

Работата	и	службата	в	Енорийския	Каритас,	но	в	по-общ	смисъл	като	живота	на	един	добър	
християнин,	означава	да	се	споделят	дейностите	и	силите	с	другите	членове	на	нашата	общност.	
Не	забравяйте,	че	всяко	общество	е	като	„тяло с много членове“	и	че	„отделно един другиму сме 
членове“.	Затова	трябва	да	се	знае	как	да	се	организира	работата	на	общността	като	цяло,	и	на	
екипа	на	Енорийския	Каритас	в	частност.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Ако	някое	същество	дойде	от	друга	планета	да	изследва	живота	на	Земята,	при	завръщането	

си	задължително	ще	отбележи	в	доклада	си	за	нас	това:	„Те	правят	почти	всичко	в	групи.	Те	рас-
тат	в	групи,	учат	в	групи,	играят	в	групи,	живеят	в	групи	и	работят	в	групи.”	Работата	в	общност-
та	е	работата	в	екип	и	познаването	на	основните	принципи	на	този	процес	ще	накара	членовете	
на	екипа	да	участват	по-ефективно	в	тези	общи	усилия.

ЕКИП

Екипът	се	състои	от	група	хора,	работещи	заедно	за	постигане	на	обща	цел.	Ефективният	
екип	има	определени	характеристики,	които	позволяват	на	членовете	му	да	работят	по-ефектив-
но	и	по-продуктивно.	Ефективният	екип	разработва	начини	за	споделяне	на	лидерските	роли	и	
начини	за	споделяне	на	отговорност.	Екипът	разработва	конкретна	цел	и	извършва	конкретна	
работа,	която	членовете	реализират	заедно.
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Ефективните	екипи	имат	срещи	с	отворен	край	и	разработват	активни	стратегии	за	разре-
шаване	на	проблеми,	които	надхвърлят	обсъждането,	вземането	на	решения	и	делегирането	на	
задачите;	те	реално	работят	заедно.	Когато	е	необходимо,	членовете	на	екипа	ще	отложат	своята	
работа,	за	да	подкрепят	другите.	В	един	добре	функциониращ	екип,	изпълнението	не	се	основава	
на	способността	на	отделни	членове	да	повлияят	на	останалите,	а	по-скоро	се	измерва	чрез	край-
ния	продукт	произведен	от	целия	екип.	Награди	на	базата	на	общите	екипни	усилия	подпомагат	
и	подчертават	важността	на	екипната	отговорност.

ЕКиПНА ЕФЕКТиВНоСТ – 5 ФАКТоРА ДА Я уПРАВлЯВАМЕ
Влиянието на околната среда - въздействието на организацията и 
външния свят върху екипната работа. 

Организацията	създава	контекста,	в	който	екипът	функционира.
•	 Политиките,	процедурите	и	системите	в	рамките	на	една	организация	могат	да	улеснят	

или	да	възпрепятстват	екипната	ефективност.	Отличен	пример	за	това	е	влиянието	на	
системата	 за	 възнаграждение	 върху	работата	 в	 екип.	Организациите	 обикновено	на-
граждават	само	индивидуалния	принос	и	рядко	целия	екип.

•	 Доверие	–	вярата	в	честността,	способностите,	лоялност	и	откритостта	в	действията	на	
всеки	член	на	екипа.

•	 Нормите	 са	поведенчески	 стандарти,	 които	екипът	 спазва	в	работата	 си.	Те	показват	
това,	което	екипът	може	и	какво	не	може	да	направи	в	определени	ситуации.	Нормите	
са	правилата.	Например,	„Всички	ние	показваме	открито	чувствата	си,	не	зад	гърба	на	
хората;	Ние	изслушваме	всички	идеи	по	време	на	обсъждане;	Екипът	взима	решения	с	
консенсус	в	случаите	на...	Ти	си	свободен	да	бъдеш	какъвто	искаш,	а	аз	съм	свободен	да	
не	те	харесвам,	стига	това	да	не	се	отразява	негативно	на	ефективността	на	екипа.“

•	 Вземане	на	решения	–	краткото	време	оказва	влияние	върху	начина	на	вземане	на	екип-
ни	решения.	Спестяваме	време	за	сметка	на	губим	качеството	при	вземането	на	реше-
ния.	Креативните	задачи	изискват	консенсус	при	вземането	на	решения.

	Знаци,	на	които	да	обърнете	внимание:	Екипът	е	физически	раздалечен,	не	притежава	доста-
тъчно	ресурси	за	определената	работа,	отделните	членове	не	се	признават	за	екипно	усилие.

Цели – какво трябва да постигне екипът
Екипът	е	налице,	когато	членовете	му	отговарят	за	постигането	на	една	обща	цел.	Екипът	е	

по-ефективен,	когато	членовете	му	са	участвали	в	определянето	на	екипните	цели	и	в	редовното	
им	преразглеждане.	Постижимите	цели	са	задължително	условие	за	мотивацията	на	екипа.	Един	
ефективен	екип	е	запознат	и	управлява:

•	 Степента,	до	която	целите	са	ясни,	разбираеми	и	достъпни	на	всички	членове
•	 Размерът	на	собствеността	на	отборните	цели
•	 Степента,	до	която	целите	са	определени,	количествени	и	осъществими
•	 Степента,	до	която	целите	са	общи	и	споделени
•	 Степента	на	конфликт	на	целите	или	разминаване
	Знаци,	на	които	да	обърнете	внимание:	Целите	са	неясни	или	не	са	обсъдени,	всеки	пра-

ви	нещо	свое	и	не	участва	във	формулирането	на	общите	цели.

Роли – кой какво прави в екипа
•	 Разбират	ли	всички	членове	това,	което	те	и	другите	трябва	да	направят,	за	да	се	изпълни	

задачата?	Знаят	ли	своите	индивидуални	задължения	и	ограничения	на	властта?	В	новите	
екипи	трябва	да	се	отдели	време	за	обсъждане	и	определяне	на	ролите	и	отговорностите.	
Екипът	постоянно	се	развива	и	хората	изграждат	очаквания	и	предположенията	за	другите,	
които	рядко	се	записват	никъде.	Това	трябва	да	бъде	обсъждано	и	да	се	постига	съгласие.
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•	 Конфликт	може	да	възникне	в	резултат	на	различни	очаквания	сред	членовете	на	екипа.	
Покриването	на	ролите	в	екипа	също	може	да	създаде	конфликт,	особено,	когато	двама	
или	повече	членове	на	екипа	виждат	себе	си	като	отговорни	за	една	и	съща	задача.

	Знаци,	на	които	трябва	да	обърнете	внимание:	Отговорностите	не	са	добре	дефинира-
ни,	има	вакуум	на	властта,	членовете	действат	независимо	и	избягват	отговорност.

Работни процеси – как членовете на екипа работят заедно
След	като	членовете	на	екипа	знаят	какво	да	направят	и	кой	трябва	да	го	направи,	те	трябва	

да	решат	как	да	работят	заедно.	Характерно	за	това	е:
•	 Вземане	на	решение	–	как	ще	участва	всеки	един	от	членовете	на	екипа.
•	 Комуникацията	е	кръвоносната	система	на	екипа.	Тя	разнася	идеите,	решенията	и	ре-

шава	конфликти	–	каква	трябва	да	бъде	комуникацията	в	рамките	на	екипа,	на	кого,	по	
какъв	начин,	кога	и	колко	често?

•	 Срещи	–	какво	екипът	се	опитва	да	постигне,	какви	опорни	точки	трябва	да	бъдат	обхва-
нати,	кой	за	какво	отговаря,	как	се	провежда	срещата,	кои	хора	трябва	да	присъстват?

•	 Лидерски	стил	–	лидерът	и	екипът	трябва	да	се	споразумеят	за	най-добрия	стил	за	спра-
вяне	със	ситуацията,	а	лидерът	трябва	да	бъде	отворен	за	получаване	на	обратна	връзка	
за	своя	стил.

	На	какво	да	обърнете	внимание:	Срещите	са	непродуктивни	или	лошо	посетени,	взема-
нето	на	решения	е	доминирано	от	един	или	двама	души,	предприемат	се	действия	без	
планиране	или	комуникация.

Взаимоотношения – качеството на взаимодействието между членовете на екипа
Когато	членове	на	екипа	да	работят	заедно,	взаимоотношенията	често	стават	напрегнати.	

Трябва	да	се	намерят	начини	за	решаване	на	проблемите	и	да	се	осигурят	добри	работни	отно-
шения.	Ефективните	екипи	решават	конфликтите	открито	и	с	доверие.	Понякога	в	отношенията	
възникват	проблеми	поради	разлика	в	стойностите	или	личностите,	в	стила	на	управление.	Ме-
ниджърът	може	да	се	наложи	да	вземе	активна	роля	на	успокояване	на	отношенията	по	време	
на	конфликта.	Колкото	повече	енергия	се	разпилява	поради	лоши	чувства,	нагласи	или	силни	
емоции,	толкова	по-малко	енергия	е	на	разположение	за	екипната	задача.

На какво да обърнете внимание: Междуличностните конфликти имат 
защитен или конкурентен характер.

Екипното	развитие	е	процес,	насочен	към	подобряване	на	общото	изпълнение	на	всеки	един	
или	на	всичките	пет	фактора	в	екипната	йерархия.	След	разглеждане	на	екипната	работата	в	
тези	области,	в	ролята	си	на	мениджър	трябва	да	установите	къде	да	съсредоточи	усилията	си	
за	екипно	развитие.

Методи за вземане на решения
„Най-доброто	решение“	е	описано	като	решение,	което:
1.	 не	би	било	измислено	само	от	един	човек,
2.	 е	солидно	решение	на	проблема,
3.	 е	решение,	основаващо	се	на	приноса	на	всеки	член	на	екипа,	 възможно	най-безпри-

страстно
4.	 касае	целта	на	екипа	относно	процеса	на	вземане	на	решения

Решение, взето авторитарно, без групова дискусия
•	 Обикновени,	рутинни,	административни	решения;	малко	време	на	разположение	за	ре-

шаване;	ниско	екипно	изискване	за	ангажимент	по	изпълнение	на	решението.
Решение от експерт от екипа
•	 Резултатът	е	силно	зависим	от	специфичната	експертиза,	ясен	избор	за	експерта;	ниско	

екипно	изискване	за	ангажимент	по	изпълнение	на	решението.
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Решение, взето чрез балансиране на мненията на членовете на екипа
•	 Наличното	време	за	решаване	е	ограничено;	екипното	участие	е	задължително,	но	дъл-

го	взаимодействие	е	нежелателно;	ниско	екипно	изискване	за	ангажимент	по	изпълне-
ние	на	решението.

Решение, взето авторитарно от лидера, след групова дискусия
•	 Наличното	време	позволява	на	екипа	взаимодействие,	но	не	и	съгласие;	ясен	консенсус	

относно	авторитета	на	лидера;	умерено	ниско	екипно	изискване	за	ангажимент	по	из-
пълнение	на	решението.

Решение с мнозинство на гласовете
•	 Времевите	ограничения	изискват	решение;	 групов	консенсус	 в	подкрепа	на	процеса	на	

гласуване;	умерено	високо	екипно	изискване	за	ангажимент	по	изпълнение	на	решението.
Решение с консенсус
•	 Наличното	време	позволява	да	се	постигне	консенсус,	а	екипът	е	достатъчно	квалифи-

циран	за	това;	високо	екипно	изискване	за	ангажимент	по	изпълнение	на	решението.	
Този	метод	води	до	положителни,	устойчиви	резултати.

ЛИДЕРСТВО

Отличните	лидери	разработват	и	 улесняват	постигането	на	мисията	и	визията.	Те	разра-
ботват	организационните	ценности	и	системи,	необходими	за	устойчив	успех	и	изпълнение	на	
целите	чрез	своите	действия	и	поведение.	По	време	на	периоди	на	промяна	те	запазват	посто-
янство	на	целите.	Когато	е	необходимо,	като	лидери	са	в	 състояние	да	променят	посоката	на	
организацията	и	вдъхновяват	другите	да	ги	следват.

Качества на Лидера
•	 Насочва	другите	чрез	личния	си	пример
•	 Ясно	чувство	за	крайна	цел	(мисия),	цели
•	 Инициатива	и	предприемаческия	дух
•	 Харизматично	вдъхновение
•	 Налични	технически/специфични	умения	за	някои	задачи
•	 Отдаденост	&	ангажираност
•	 Ориентация	към	резултатите	–	фокус	върху	приоритетите
•	 Сътрудничество
•	 Отхвърлянето	на	предопределеността	–	вяра	в	потенциала	на	личностите	
•	 Самопознание	&	самосъзнание
•	 Способност	“да	избере	победителите”	сред	хората
•	 Вслушване	в	другите
•	 Будещ	доверие

Лидерство срещу управление

Лидерите:
•	 Раждат нови идеи
•	 Питат какво & защо
•	 съсредоточени са върху хората
•	 Правят правилните неща
•	 Развиват
•	 Вдъхват доверие
•	 Имат дългосрочна перспектива
•	 Предизвикват статуквото
•	 Гледат към хоризонта
•	 Произхождат
Лидерът оптимизира и най-лошата 
възможност.

Мениджър:
•	 управляват
•	 Питат как & кога
•	 съсредоточават се върху системи
•	 Правят нещата правилно
•	 Поддържат
•	 Разчитат на контрол
•	 Има краткосрочна визия
•	 Приемат статуквото
•	 Виждат само близките неща 
•	 Подражава
Мениджърът минимизира риска.
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Видове лидерство
Автократът	–	доминира,	като	използва	властта,	за	да	се	постигне	целта
Делегиращият	мениджър	–	упражнява	малко	контрол	над	групата,	оставяйки	хората	да	под-

редят	своите	роли	и	да	се	справят	с	работата	си
Демократът	–	взема	решения	чрез	консултации	с	екипа,	като	същевременно	запазва	кон-

трол	над	групата

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

Какво е конфликт и управление на конфликта?
Конфликтът	може	да	се	определи	като	борба	или	спор	между	хора	с	противоположни	нужди,	

идеи,	убеждения,	ценности	или	цели.	Конфликт	в	отбора	е	неизбежен,	но	резултатите	от	конфликта	
не	са	предварително	определени.	Конфликтът	може	да	ескалира	и	да	доведе	до	непродуктивни	ре-
зултати,	или	може	да	бъде	решен	благоприятно	и	да	доведе	до	качествен	краен	продукт.	Конфликти	
се	раждат	поради	лошата	комуникация	между	членовете	на	екипа	по	отношение	на	техните	потреб-
ности,	идеи,	убеждения,	цели	или	ценности.	Управление	на	конфликтите	е	принцип,	според	който	
не	всички	конфликти	винаги	могат	да	бъдат	разрешени,	и	начин	да	се	ограничи	ескалирането	на	
непродуктивността.	Управление	на	конфликтите	включва	придобиване	на	умения,	свързани	с	раз-
решаването	на	конфликти,	себепознание	за	видовете	конфликт,	конфликтите	на	комуникационни-
те	умения,	и	за	създаване	на	структура	за	управление	на	конфликти	в	заобикалящата	среда.

Как хората реагират на конфликт? Борба или бягство?
Физиологично	ние	отговаряме	на	конфликта	по	един	от	двата	начина	–	ние	искаме	да	„се	из-

мъкнем	от	конфликта“,	или	ние	сме	готови	да	„се	опълчим	на	всеки,	който	се	изпречи	на	пътя	ни.“	
Важно	да	се	научи,	независимо	от	първоначалния	ни	физиологичен	отговор	на	конфликта,	че	ние	
трябва	умишлено,	съзнателно	да	изберем	нашия	отговор	на	конфликта.	Това	дали	се	чувстваме	
готови	за	битка	или	за	бягство	не	е	от	значение;	когато	възникне	конфликт,	ние	можем	съзна-
телно	да	изберем	своята	реакция.	По-долу	са	посочени	пет	вида	реакции	в	конфликтна	ситуация.

Конкуренция
Конкурентната	реакция	се	характеризира	с	голяма	степен	на	увереност	и	ниска	степен	на	

сътрудничество.	Тя	е	подходяща,	когато	трябва	да	бъдат	предприети	бързи	действия,	когато	не-
популярни	решения	трябва	да	бъдат	взети,	когато	важни	въпроси	трябва	да	бъдат	решени,	или	
когато	човек	защитава	личните	си	интереси.

умения:	 спорене	или	дебатиране;	използване	на	позиция	или	влияние;	 утвърждаване	на	
собствени	мнения	и	чувства;	отстояване	на	позицията;	обявяване	на	ясна	позиция.

Избягване 
Слабо	отстояване	на	позиция	и	ниска	степен	на	сътрудничество.	Често	хората	избягват	кон-

фликти	от	страх,	или	защото	нямат	доверие	в	своите	умения	да	управляват	конфликти.	Тази	ре-
акция	е	подходяща	при	проблеми	с	ниска	важност,	при	голямо	напрежение,	за	печелене	на	време,	
в	по-слаба	позиция.

умения:	за	оттегляне;	за	заобикаляне	на	въпроси;	за	изоставяне	на	нещата	нерешени;	чув-
ство	за	време.

Приемане
Слаба	увереността	и	висока	степен	на	сътрудничеството.	Реакцията	е	целесъобразна	за	де-

монстриране	на	разумност,	 развитие	на	изпълнение,	 създаване	на	добра	воля,	 поддържане	на	
мира.	Някои	хора	използват	приемането	с	готовност,	когато	резултатът	не	е	особено	важен	за	тях.

умения:	забравяне	на	собствените	желания;	себеотрицание;	отстъпчивост;	подчиняване	на	
заповеди.	
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Компромис

Компромисния	режим	представлява	умерено	отстояване	и	умерено	сътрудничество.	Някои	
хора	определят	компромиса	като	„отстъпваме	повече,	отколкото	искаме“,	докато	други	смятат	
компромиса	като	печалба	за	двете	страни.

умения: преговори;	намиране	на	средно	положение;	оценяване	на	ситуацията;	отстъпчивост.	

сътрудничество
Висока	степен	на	отстояване	на	позицията,	както	и	на	сътрудничество.	Подходящо	е,	когато	

конфликтът	е	важен	за	хората,	които	изграждат	едно	интегриращо	решение,	когато	въпросите	
са	твърде	важни,	за	да	се	допусне	компромис;	при	сливане	перспективи,	когато	се	поема	ангажи-
мент,	при	подобряване	на	връзката	или	при	учене.

умения:	активно	слушане	и	анализиране;	незаплашителна	конфронтация;	идентифицира-
не	на	проблеми.
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Приемане

Избягване

компромис

Сътрудничество

конкуренция

Отстояване на позицията

Как да изберем своя стил на управление на конфликти?
Има	моменти,	когато	имаме	избор	да	участваме	или	да	избегнем	конфликта.	Следващите	шест	

променливи	величини	трябва	да	се	имат	предвид,	когато	решавате	дали	да	се	включите	в	конфликта.
1.	 Доколко	сте	ангажирани	в	отношенията?	
2.	 Колко	важен	е	този	въпрос	за	вас?	
3.	 Имате	ли	енергията	за	конфликта?	
4.	 Запознати	ли	сте	с	потенциалните	последици?	
5.	 Готови	ли	сте	за	последствията?	
6.	 Какви	са	последиците,	ако	не	участвате	в	конфликта?	

Тийм билдинг (изграждане на екипа)

В	тийм	билдинга	крайната	цел	е	да	се	подобри	работата	на	екипа	и	удовлетворението	от	
нея	чрез	вглеждане	в	процеса	и	чрез	разрешаването	на	конфликтни	ситуации.	Тази	основна	цел	
включва	редица	подцели:	1.	По-добро	разбиране	за	ролята	на	всеки	в	екипа	2.	По-добро	разбира-
не	на	мандата	на	екипа	–	неговото	предназначение	и	роля	в	общото	функциониране	на	организа-
цията;	3.	Повишена	комуникация	между	членовете	на	екипа	по	въпроси,	които	оказват	влияние	
върху	ефективността	на	групата	4.	По-голяма	подкрепа	сред	членовете	на	групата	5.	По-ясно	раз-
биране	на	груповия	процес	–	на	поведението	и	динамиката	на	всяка	група,	която	работи	в	тясно	
сътрудничество	6.	По-ефективно	справяне	с	проблеми,	присъщи	на	екипа	–	както	на	ниво	задача,	
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така	и	на	междуличностно	ниво;	7.	Възможност	да	се	използва	конфликтът	по	положителен,	а	не	
по	разрушителен	начин;	8.	По-добро	сътрудничество	между	членовете	на	екипа	и	намаляването	
на	конкуренцията,	която	струва	скъпо	за	отделния	човек,	група	и	организация;	9.	Увеличената	
способност	за	работа	на	групата	с	други	работни	групи	в	организацията;	и	10.	Чувството	за	вза-
имозависимост	между	членовете	на	групата.	

ПРиМЕРи и / или ВъПРоСи ЗА ДиСКуСиЯ
Дейностите за изграждане на екипа стимулират задачите за решаване на проблеми, които 

са предназначени да помогнат на членовете на групата в развиването на способността им да 
работят ефективно заедно.	Важна част от тийм билдинг упражненията е размишлението на 
участниците и дискусията за дадена дейност, за начина, по който се подхожда към ситуацията и 
за евенуталните поуки.	Например, една група може да бъде заснета с камера по време на дейност-
та и след като бъде гледано видеото, анализирано и обсъдено, от него биха могли да се извадят 
потенциални заключения за работата на екипа по време на тийм билдинг упражненията.

Тук ние предлагаме три вида дейности-игри, които можете да предложите на вашата група, 
за да видите ефекта от изграждането на екипа.	Можете да приложите всички тях (една след 
друга), или да изберете само една, които ви се струва по-интересна, или да разделите групата на 
три и да бъдат изиграни всички игри едновременно.

Време:	30	минути	за	игра

Игра 1: Всички са завързани

Цел:	да	се	докаже	важността	всеки	да	бъде	активен	член	на	екипа
Материал:	не	са	необходими	определени	материали	
Процедура:
•	 Вие	може	да	искате	да	разделите	по-голямата	група	на	по-малки	групи	за	тази	дейност.
•	 Помолете	членовете	да	застанат	в	кръг	един	срещу	друг	и	да	се	държат	за	ръце.	Събере-

те	групата	заедно,	така	че	всеки	да	е	вързан	за	китките	на	хората	от	двете	му	страни.
•	 Сега,	 когато	 всички	 в	 групата	 са	 вързани,	 дайте	им	 задача,	 която	 да	изпълнят	 заедно.	

Някои	идеи	за	задача:	разгънете	опаковки	с	опаковъчна	хартия,	панделки	и	карти;	яжте	
обяд,	направете	закуска,	създайте	арт-проект;	налейте	чаша	вода	за	всеки	човек	в	групата.

•	 Водете	дискусията,	като	използвате	въпроси:	Всички	ли	в	групата	помогнаха	да	се	изпъл-
ни	задачата?;	Какво	се	случи,	когато	някой	не	помогна?;	Защо	задачата	завърши	успешно	
(или	неуспешно)?;	Чувствате	ли	се	както	сега,	„вързани“	с	някой	друг,	когато	работите	с	
тях	и	се	опитвате	да	получите	работа?	Ако	е	така,	защо	и	как	се	справяте	с	това	чувство?

Игра 2: Висока кула

Цел:	да	се	покаже	как	работи	екипът
Материал:	купчина	с	материали	за	всяка	група	(хартия	/и	нищо	повече/;	сурови	спагети,	

бонбони	и	клечки	за	зъби;	сламки	за	пиене	и	кламери;	сламки	за	пиене	и	тиксо;	картонени	чаши	
и	пакетче	дъвки;	връв,	картонени	чаши	и	сламки	за	пиене;	бисквитки).

Процедура:
•	 Разделете	групата	на	отбори	от	два	до	шест	души	във	всяка.
•	 Дайте	на	всяка	група	купчина	с	материали,	които	сте	събрали	и	ги	предизвикайте	да	

изградят	най-високата	кула;	могат	да	се	използват	само	дадените	им	материали.
•	 Дайте	на	групата	срок	(15	мин.).	Като	изтече	времето,	нека	всяка	група	покаже	на	оста-

налите	своето	творение.
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•	 Проведете	дискусия	с	въпроси:	Как	започнахте	този	проект?	Беше	ли	по-трудно	или	по-лесно	

да	започнете,	отколкото	в	действителност	изграждането	на	структурата?	Имахте	ли	план,	или	
просто	започнахте	изграждането	на	структура?	Дали	някой	в	групата	се	очерта	като	лидер?	
Ако	е	така,	как	се	чувствате	от	това?	Ако	това	не	е	станало,	съжалявате	ли	за	това?	Можеше	ли	
един	човек	да	направи	този	проект	сам?	Каква	е	ползата	да	го	направите	като	част	от	отбора?

Игра 3: Слепи творения

Цел:	да	се	докаже	важността	на	комуникацията	в	отбора,	да	се	обсъждат	ролите	в	групата
Материал:	купчина	с	материали	за	всяка	група	(хартия	/и	нищо	повече/;	сурови	спагети,	

бонбони	и	клечки	за	зъби;	сламки	за	пиене	и	кламери;	сламки	за	пиене	и	тиксо;	картонени	чаши	
и	пакетче	дъвки;	връв,	картонени	чаши	и	сламки	за	пиене;	бисквитки).

Процедура:
•	 Изберете	един	доброволец	от	участниците.	Останалите	участници	се	разделят	в	малки	

групи	(5-6)
•	 Доброволецът	трябва	да	създаде	рисунка,	скулптура,	дизайн	и	др.	от	материалите,	кои-

то	са	му	предоставени.	Дайте	му	15	минути	да	завърши	работата	си
•	 На	малките	групи	се	дава	куп	от	същите	материали	и	трябва	да	работят	като	една	група,	

която	да	дублира	това,	което	доброволецът	прави,	следвайки	неговите	устни	указания.	
Човекът,	който	прави	рисунката	или	предмета	не	трябва	да	бъде	в	състояние	да	вижда	
членовете	на	групата	и	групата	не	може	да	вижда	него,	нито	неговото	творение.	Вие	
може	да	позволи	на	членовете	на	групата	да	задават	въпроси	или	не.

•	 След	като	всеки	реши,	че	има	копия	на	оригиналните	неща,	позволете	на	двете	страни	
да	видят	какво	са	направили	другите.

•	 Отново	дискусия	с	въпроси:	Беше	ли	по-лесно	да	се	дават	или	да	получават	указания?	
Защо?	Би	ли	било	по-лесно	или	трудно	да	се	направи	тази	дейност	самостоятелно,	а	не	
с	група?	Защо?	Как	беше	комуникацията,	използвана	по	време	на	тази	дейност?	Защо	
е	толкова	важно,	когато	комуникацията	е	в	група?	Всички	ли	допринесоха	за	проекта,	
или	малко	хора	свършиха	най-много	работа?	Защо?	Били	ли	сте	някога	в	група,	където	
няколко	души	да	поемат	контрол?	Какво	мислите	за	това?	Какво	можете	да	направите,	
за	да	помогнете	на	работна	група	да	бъде	по-ефективна	заедно?

ЗАКлюЧЕНиЕ
Екип	е	група	от	хора,	които	трябва	да	работят	във	взаимна	зависимост	за	постигане	на	свои-

те	индивидуални	и	организационни	цели.	За	постигане	на	ефективност в екип	трябва	да	имаме	
предвид	следните	фактори:	1.Установени	правила	и	процедури	(заобикаляща	среда);	2.Ясни	цели	за	
всички	членове	на	екипа;	3.Ясно	определени	роли,	разбирани	и	приемани	от	всички;	4.Работен	про-
цес	(комуникация,	планиране,	вземане	на	решения);	5.	Открити	отношения,	базирани	на	доверие.

Най-доброто	решение,	взето	от	екип,	е	това	с	консенсус.	Понякога	обстоятелствата	налагат	
използването	на	други	видове решения	като:	авторитарни	решения,	експертни	решения,	ре-
шения	чрез	осредняване;	решения	чрез	претегляне	на	мненията	на	отделните	членове	на	екипа;	
решения,	взети	от	лидера	след	групова	дискусия;	решения	с	мнозинство.

Добрите	лидерите	разработват	и	улесняват	постигането	на	мисията и визията.	Това	може	
да	бъде	лидер	и	мениджър	по	едно	и	също	време,	но	той/тя	трябва	да	направи	ясно	разграниче-
ние	на	тези	две	различни	роли	и	да	се	държат	по	съответния	начин.	Някои	хора	са	родени	лиде-
ри,	но	все	пак	лидерски	качества	могат	да	бъдат	развити	в	тях.

Конфликтите са неизбежни	и	не	всички	могат	да	бъдат	решени,	но	членовете	на	екипа	
трябва	да	знаят	как	да	ги	управляват,	за	да	се	избегне	непродуктивно	напрежение,	т.е.	различни-
те	режими,	които	могат	да	се	използват	в	различни	ситуации.	Без	значение	колко	добър	е	един	
екип,	винаги	има	място	за	подобрение	посредством	системни	усилия	като	дейностите	по	изграж-
дане	на	екипи,	които	стимулират	решаване	на	проблеми	и	задачи.
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4.3  ДиЗАйН НА ПРоЕКТ и ПиСАНЕ НА ПРЕДлоЖЕНиЕ  
ЗА ПРоЕКТ 

ВъВЕДЕНиЕ 
Целта	на	тази	част	е	да	се	подобрят	уменията	на	участниците	за	изготвяне	на	проекти	и	за	

укрепване	доверието	на	донори.	Ще	се	опитаме	да	обясним	някои	от	основните	стъпки	в	този	
процес	от	анализа	на	проблема,	през	разработване	на	проекти,	до	последната	фаза	на	едно	про-
ектно	предложение	–	оценката.	Тук	ще	обясним	смисъла	на	проекта,	характеристиките	му	и	ще	
направим	преглед	на	писането	и	управлението	на	проекти.

МолиТВА и РАЗМиСъл
Аз насадих семена, Аполос ги полива, ала Бог направи да израсте, тъй че нито който сади е 

нещо, нито който полива, а всичко е Бог, Който прави да расте. Който сади и който полива едно 
са, но всеки ще си получи наградата според труда.	Защото ние сме съработници на Бога, вие пък 
сте Божия нива, Божие здание.

(Коринтяни I 3:6-9)

Във	всяко	нещо,	което	правим,	трябва	да	планираме	внимателно	всяка	стъпка,	да	работим	
усилено	и	чак	след	това	можем	да	разчитаме	на	Бог	да	ни	помогне.	Бог	иска	да	ни	види	в	дейст-
вие.	Нищо	не	можем	да	получим	без	усилия.

ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ
Проектът	е	съвкупност	от	планираните,	взаимосвързани	действия,	които	постигат	набеля-

заните	цели	в	рамките	на	определен	бюджет	и	на	определен	период	от	време.	Проектният	цикъл	
(фигура	по-долу)	показва	набор	от	дейности:	дизайн,	проектиране,	изпълнение,	мониторинг,	от-
читане	и	обучение.	Тези	действия	са	свързани	и	до	голяма	степен	последователни.	Цикълът	на	
проекта	е	показан	като	един	кръг,	тъй	като	прозренията	и	наученото	чрез	проекта	действа	като	
стимул	за	проектирането	на	нови	проекти.

Фокусът	на	този	раздел	е	фазата	дизайн	от	проектния	цикъл.	Качеството	на	разработването	
на	проекта	е	важно	за	всички	следващи	стъпки	в	цикъла	на	проекта.	Дизайнът	е	важна	отправна	
точка,	но	и	постоянен	процес	през	целия	проект.	Ръководителите	на	проекти	адаптират	дизайна	
на	проекта	към	променените	реалности.
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ПРоЕКтЕН
цИКъЛ

Инициирайте
"Учене преди 
началото"

Напишете 
концепция и

осигурете
подкрепа

Започнете 
оценяването

Направете 
средносрочна 

оценка

цялостна 
финална 
оценка

Изгответе 
проекта

Управление 
на проекта

Управление 
на проекта

Плани-
ране

Плани-
ране

Наблюдение

Наблюдение

Учене

Учене

Представете 
проекта и 
осигурете 
неговото 

финансиране

Насърчавайте
"Учене и след края"

Насърчавайте
"Учене по време"

Продължете 
"Учене по време"

Всеки	проект	се	реализира	чрез	„проектния цикъл“:	първо	подготвяме	проекта,	после	го	
осъществяваме	и	в	края	(или	понякога	след	края)	на	проекта	го	оценяваме.

Оценката	трябва	да	ни	покаже	какво	влияние	има	проектът	върху	първоначалния	проблем,	който	
е	довел	до	неговото	създаване,	и	как	е	реализиран	проектът.	От	това	ние	трябва	да	направим	изводи	за	
подобрения	в	следващия	проект,	който	правим.	Така	че	оценката	може	(без	да	е	задължително)	води	
към	подготовката	на	следващия	проект	–	и	по	тази	причина	ние	говорим	за	един	цикличен	процес.

По-голямата	част	от	тази	глава	се	концентрира	върху	планирането	и	не	толкова	върху	пи-
сането	на	проект	и	набирането	на	средства.	Това	не	отразява	относителното	значение	на	тези	
три	елемента,	а	тяхната	взаимосвързаност.	За	всяка	част	има	много	литература	и	информация	в	
интернет,	но	тук	искаме	да	ви	дадем	най-важната	информация	и	най-полезните	инструменти	за	
стартиране	на	проектен	цикъл	в	Енорийския	Каритас.

ЧАСТ 1  ПлАНиРАНЕ

А) Подготовка за проекта

• Екип на проекта. 
Преди	да	започнем	нашия	подготвителен	процес,	ние	трябва	да	знаем	кой	ще	бъде	включен.	

По	принцип	лицето,	което	се	очаква	да	води	управлението	на	проекта,	води	и	подготвителния	
процес.	Обикновено	обаче	повече	от	един	човек	е	свързан	със	създаването	на	плана	на	проекта	
–	в	действителност	като	се	има	предвид	разнообразието	от	умения,	знания	и	опит	нужни	за	про-
екта,	е	много	по-добре	да	има	екип,	с	един	човек	за	координиране	на	усилията	и	за	обединяване	
на	отделните	елементи.	Доколкото	е	възможно,	хората,	които	проектират	и	изпълняват	проек-
та,	трябва	да	бъдат	самите	бенефициенти.	По	този	начин	истинската	мотивация	е	гарантирана,	
проектът	ще	бъде	от	значение	за	получателите	и	най-важното	хората,	които	имат	нужда,	ще	уп-
равляват	ресурсите.	Тази	група	от	хора	се	нарича	„екип	на	проекта“.

• План за разработване на проектното предложение. 
Планът	включва	това, което	екипът	ще	прави,	защо, кога, къде, как, кой	ще	го	направи	и	с как-

ви	средства.	Планът	ще	бъде	създаден	и	проведен	по	различни	начини,	но	много	от	части	от	плана	
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са	в	главите	на	хората.	План	за	разработване	на	предложението	с	графици	и	бюджети	обикновено	
е	достатъчен	за	начало.	Разпределяйте	задачите	в	плана	между	членовете	на	екипа	–	така	хората	
поемат	отговорност,	работата	по	плана	става	по-ефективна	и	нараства	шансът	за	успех	на	проекта.

Б) Оценка на нуждите и анализ на проблемите

Следващата	стъпка	е	да	се	направи	оценка	на	нуждите	и	проблемите,	които	ще	реши	евенту-
алното	изпълнение	на	проекта.	Това	представлява	„поле	на	действие“,	където	искаме	да	работим,	
така	че	е	важно	да	се	знае	колкото	може	повече	информация	за	него.

За	да	се	направи	една	добра	оценка	на	нуждите	и	анализ	на	проекта,	ето	някои	полезни	предложения:
–	 Съберете	колкото	може	повече	информация	за	проблемите	на	хората,	които	твърдят,	че	

имат	такива.
–	 Използвайте	вашите	очи	и	уши.	Наблюдавайте	хора,	които	действително	изпитват	про-

блема,	за	който	се	претендира,	изслушайте	техните	истории,	задайте	им	въпроси.
–	 Опитайте	се	да	не	вадите	заключение	на	този	етап	за	изначалните	причини	на	тяхната	

трудна	ситуация.	Просто	опитайте	да	разберете	колкото	се	може	повече	факти	(имайте	
предвид,	че	не	винаги	е	лесно	да	се	търсят	обективните	факти,	когато	хората	изпитва	
емоции,	особено	ако	те	са	в	затруднено	положение)

–	 Водете	си	бележки:	много	ще	се	нуждаете	от	тях	впоследствие.
В	края	нека	се	опитаме	да	подредим	всички	факти	и	наблюдения	в	„Дърво	на	проблема“.	По-

търсете	причините	и	след	това	тяхното	въздействие.	Тези	ефекти	сами	по	себе	си	могат	да	бъдат	
причините	за	повече	ефекти	и	така	нататък.

Какво е причина?
Определение:	причината	е	скрит	фактор,	който	съществува	в	домакинство,	общност,	органи-

зация	или	външната	среда,	което	е	довело	до	проблема.

Какво е ефект?
Последиците/ефектите	са	социални,	екологични,	политически	или	икономически	условия,	

обикновено	отрицателни,	в	резултат	на	този	проблем.
Отбележете	всяко	наблюдение	или	състояние	на	отделен	лист	хартия,	обобщени	в	две	или	

три	думи.	След	това	се	опитайте	да	ги	подредите	като	„дърво“	–	отдолу	нагоре.

Изграждане на Дърво на проблема

 

 
 

  

     

 
 

  

 
 

Основен проблем

Причина 
1 защо

З
А
Щ
о Причина 

2 защо

Причина 
3 защо

Причина 
3 защо

Причина 
3 защо

Причина 
3 защо

Причина 
2 защо

Причина 
2 защо

Причина 
2 защо

Причина 
2 защо

Причина 
1 защо

Причина 
1 защо
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C) Напишете ясно определение на проблема

След	като	сте	анализирали	проблема	е	полезно	на	този	етап	да	напишете	Определение	на	
проблема.	Това	се	превръща	в	колективно	определение	на	целия	екип,	освен	това	ще	свърши	
добра	работа,	когато	стане	време	за	подготвянето	на	писмената	форма	на	предложението.	След	
като	определението	на	проблема	е	записано,	ще	ви	покаже	това,	което	трябва	да	направите	за	
решение	на	проблема.	Основните	характеристики	на	определението	на	проблема	са:	размер,	кой	
е	бил	засегнат,	това,	което	е	проблем,	 една	хипотеза	за	причините,	 последствията,	 ако	не	се	
направи	нищо.

Не	забравяйте,	че:	Добре определеният проблем е половината от решението.
И	имайте	 предвид	 в	 тази	фаза:	 избягвайте	 да	 включвате	 решението	 в	 определението	 на	

проблема.
Например,	не	посочвайте	своя	проблем	като	„Проблемът е, че нямаме технически център за 

обучение“.	Много	е	вероятно,	че	техническият	център	за	обучение	е	решение	и	проблемът	е	висо-
ката	безработица,	лошата	квалификация	и	др.

трансформация на Дърво на проблема в Дърво на целите
Дървото	на	целите	е	„огледален	образ“	на	проблема.	Отрицателна	твърдения	за	проблема	

(от	Дървото	на	проблема)	се	превръщат	в	положителни	изявления	на	цел	в	рамките	на	Дървото	
на	целите.

Причина и следствие
Нисък	добив	на	храни

é

Ограничено	използване	на	суровини	за	селското	стопанство
Чести	нападения	на	вредители	

средства и цели

Подобряване	на	добивите	на	основни	храни
é

Ако	използването	на	селскостопански	суровини	се	увеличава
Ако	големите	нашествия	от	вредители	се	понижат

ЧАСТ 2  логиЧЕСКАТА РАМКА 

Логическата	рамка	е	изкуствен,	но	ясен	и	логичен	начин	да	се	включи	цялата	информация	
от	един	проект	в	една	таблица.	Много	е	полезно	да	се	следи	качеството	на	проекта,	да	се	изпъл-
нява,	за	да	се	наблюдава	и	оценява	дали	се	развива	по	правилния	начин.

Когато	някой	погледне	логическата	рамка	за	първи	път,	той/тя	се	плаши!	Но	не	се	притес-
нявайте,	не	е	толкова	сложна	и	ние	ще	се	опитаме	да	обясним	всички	нейни	компоненти	стъпка	
по	стъпка.	
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Логическа рамка

Логика на 
интервенция

Обективно 
измерими 
показатели на 
постиженията

Източници и 
средства за 
проверка

Предположения

Обща Цел 1.	Широката	цел,	за	
която	действията	
(проекти)	ще	дадат	
своя	принос.	Това е 
дългосрочна и широка 
промяна в живота 
на хората и/или 
препитание, за която 
проектът ще допринесе.
Проектът	е	само	едно	
от	многото	влияния,	
засягащи	голямата	Цел.

8.	Основни	
показатели,	които	
се	отнасят	до	
общата	цел.

9. Източници	
на	
информация	
за	тези	
показатели.

специфични

Цели

2.	Цели,	чието	
постигане	ще	допринесе	
за	общите	цели.	Трябва	
да	се	изрази	цел,	
която	е	реалистична,	
специфични	за	проекта,	
и	измерима.

10.	SMART	
индикатори,	
които	показват,	
че	целта	е	
постигната

11.Източници	
на	
информация	
и	методи	на	
събиране	на	
информация

7.	Фактори	и	
условия	извън	
бенефициента,	
необходими	за	
постигане	на	
целта.	Рискове,	
които	трябва	
да	бъдат	взети	
предвид.

Очаквани
Резултати
(Краен 
резултат)

3.	Резултати	са	
продуктите,	услугите,	
знания,	умения,	
отношения,	и	/	или	
подобряване	на	
благоприятна	среда,	
представено	от	проекта.

12.	Индикатори	
за	измерване	
на	това	дали	и	
до	каква	степен	
дейността	
(проекта)	постига	
очакваните	
резултати

13.Източници	
на	
информация

6.	Външните	
изисквания,	
които	трябва	
да	се	постигнат,	
за	да	получите	
очакваните	
резултати	в	срок

Дейности
(Входящи 
условия)

4.	Основни	дейности	
в	логическа	
последователност.	
Дейности	описва	
функциите,	които	
трябва	да	бъдат	
предприети	за	се	
доставят	резултатите.

14.Необходимите	
средства:	
персонал,	
оборудване,	
обучение,	
образование,	
доставки,	
действащи	
съоръжения	др.

15.Източници	
на	
информация	
за	напредъка	
по	
дейностите.
Общите	
разходи	за	
дейностите.

5.	Предпоставките,	
преди	действието	
започва.	Условия	
извън	прекия	
контрол	на	
бенефициента	
за	изпълнението	
на	планираните	
дейности.

Взаимовръзка и 
последователност 
(причина-резултат)

Възможност за оценка Реализъм

Цели, резултати, дейности

Нека	разгледаме	колони	N.1	и	2	в	логическата	рамка.	Ние	дефинираме	като	„обективна“	вся-
ка	цел,	която	искате	да	постигнете	с	вашия	проект.

Целта / Общата цел	е	по-широката	цел,	за	която	проектът	ще	допринесе.	Например,	нашата	
Обща	цел	може	да	бъде	„да	се	намали	бедността	в	нашия	град“.
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специфичните цели	са	цели,	чието	постижение	ще	допринесе	за	общата	цел.	В	нашия	при-

мер	Специфична	цел	1	може	да	бъде	„да	се	намали	равнището	на	безработицата	в	нашия	град“,	
както	и	специфична	цел	2	може	да	бъде	„да	се	повишат	доходите	на	семействата	в	нашия	град“.

Очакваните резултати	са	резултатите,	предвидени	за	постигането	на	конкретни	цели.	На-
пример,	един	очакван	резултат	от	специфична	цел	1	може	да	бъде	„100	работни	места,	създадени	
в	нашия	град“.

Дейностите	са	действията,	които	ще	предприемете	в	логична	последователност	за	реализи-
ране	на	очакваните	резултати.	В	нашия	пример,	„Стартиране	на	15	селскостопански	кооперации	
в	нашия	град“.

Йерархията	в	тази	част	на	логическата	рамка	е

Цел/Обща цел

é
Ако специфичната цел е постигната, това ще допринесе за постигането на общата цел.

é
Ако се произвеждат резултати, тогава целта ще бъде постигната.

	é
Ако дейностите се управляват правилно, тогава резултатите ще бъдат призвеждани

Обективно проверими показатели (ОПП)

Това	е	колона	N.3	в	логическата	рамка.
Индикаторът	може	да	се	определи	като	нещо,	което	ни	помага	да	разберем	къде	сме,	накъде	

отиваме	и	колко	далеч	сме	от	целта,	той	може	да	бъде	абсолютно	число,	процент,	рейтинг,	съот-
ношение.	Тези	показатели	позволяват	да	разберете	дали	намесата	е	била	успешна	или	не.

Ние	определяме	нашите	показатели	по	три	причини:	1)	да	изясним	характеристиките	на	
общата	цел,	целта	и	резултатите;	2)	за	по-обективно	управление	на	проекта,	3)	да	предоставим	
основа	за	по-обективно	наблюдение	и	оценка

Как да се определят ОПП
•	 Водещият	принцип	е	да	се	събират	на	минималния	размер	на	информацията,	необхо-

дима	за	подпомагане	на	проекти	и	оценителите	определят	дали	целите	са	/	са	били	по-
стигнати.

•	 Да	се	определи	ОПП	за	всеки	краен	резултат	и	цел	(колко,	какво,	кой,	кога	и	колко	дълго,	
къде);

•	 Проверете	дали	ОПП	описват	точно	общата	цел	или	резултат.
Обърнете	внимание	на	очакванията	на	донорите	и	на	международно	признати	стандарти	

за	ОПП

Критериите за подбор на показатели:
•	 Дали	избраният	показател	адекватно	изразява	целта?
•	 Дали	избраният	показател	измерва	само	едно	явление?
•	 Може	ли	да	се	посочат	разумни	граници	на	показателя?
•	 Дали	събирането	на	данни	за	избрания	показател	е	постижимо	(какви	човешки	и	фи-

нансови	ресурси	се	изискват)?
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Източници на проверка

Това	е	колона	N.4	в	логическата	рамка.
Източници	на	проверка	са	документи, отчети и други	източници	като	информация,	която	

дава	възможност	за	измерване	на	действителния	напредък	към	постигане	на	планираните	ре-
зултати	и	цел	на	проекта.

За	писане	на	проекта,	е	важно	също	да	се	посочи:
•	 Кой	трябва	да	събера	и	предоставя	информация	(напр.	работниците	на	терен,	екипи	за	

проучване,	екипа	на	за	управление	на	проекта)
•	 Кога	и	как	следва	да	се	предоставя.	(напр.	месечно,	тримесечно,	годишно)

Предположения

Това	е	колона	5	в	логическата	рамка.
Предположенията	са	външни фактори,	които	имат	възможност	да	влияят	(или	дори	са	оп-

ределящи)	за	успеха	на	един	проект,	но	са	извън	прекия	контрол	на	екипа	на	проекта.	Те	са	от-
говор	на	въпроса:	„Кои	външни	фактори	могат	да	окажат	въздействие	върху	изпълнението	на	
проектите	и	дългосрочната	устойчивост	на	резултатите,	но	са	извън	контрола	на	мениджъра	на	
проекта?“.

ЧАСТ 3  ДРуги ЕлЕМЕНТи НА ПРоЕКТА

Бенефициент

Бенефициентът	е	индивид	или	институция,	 която	получава,	или	може	да	добие	право	да	
получи,	приходи	от	дейностите	по	проекта.	Преките	бенефициенти	на	действие	са	тези,	които	
незабавно	се	възползват	от	действията	(например	нашите	действия	са	насочени	към	това	да	се	
даде	работа	на	100	души,	така	че	бенефициентите	са	100	души);	косвени	бенефициенти	са	тези,	
които	не	са	пряко	ангажирани	в	проекта,	но	във	всеки	случай	получават	добри	последици	от	
действието	на	проекта	(например	в	случая	със	стоте	нови	заети	косвени	бенефициенти	са	техни-
те	семейства,	които	могат	да	подобрят	стандарта	си	на	живот,	защото	вече	имат	по-голям	доход).

Важно	е	да	се	определят	и	групите	бенефициенти	от	нашите	действия.	

Рискове

Рисковете	са	външни	фактори,	които	не	са	под	контрола	на	ръководителите	на	проекти	и	
ако	настъпят,	могат	да	застрашат	успеха.	Важно	е	да	има	ясна	представа	за	възможните	рискове	
и	стратегии	за	тяхното	неутрализиране.	

Диаграма на Гант – срокове
Графика	на	Гант	е	графично	представяне	на	продължителността	на	задачите	с	напредване-

то	на	времето.
Това	е	най-полезен	инструмент	за	планиране	и	график	на	проекти,	тъй	като:
–	 позволява	да	се	прецени	колко	време	ще	продължи	един	проект.
–	 излага	реда,	в	който	задачите	трябва	да	бъдат	извършени.
–	 помага	за	управлението	на	зависимостите	между	задачите.
Също	така	е	полезно	да	се	следи	напредъка	на	проекта,	защото:
–	 позволява	да	видите	веднага	какво	е	трябвало	да	бъде	постигнато	до	един	момент
–	 позволява	да	видите	как	коригиращи	действия	могат	да	върнат	проекта	отново	в	срок.
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В	диаграмата	на	Гант	се	определя	графикът	по	този	начин:	

Дейности График	(месеци,	седмици,	дни)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дейност	1. X X X X X

Дейност	2. X X X X X

Дейност	3. X X X X

В този случай, ако нашата единица време е за пример “месец”, ние можем да разберем, че Дейност 
1 трябва да започне по време на 1-ви месец и ще продължи до 5-ти месец.	

Въздействие и последващи действия

По	време	на	създаването	на	проектното	предложение	е	важно	да	се	отговори	също	на	тези	
въпроси:

•	 Какво	влияние	ще	има	проектът	върху	възникналия	проблем?
•	 Ще	има	ли	проектът	мултиплициращ	ефект?
•	 Какво	ще	направите,	когато	свършат	предоставените	пари?
•	 Как	ще	се	гарантират	последващи	действия?

Мониторинг
Мониторинг	на	проекта	означава	събиране	на	информация	за	използването	на	ресурсите	в	

една	програма,	за	напредъка	на	дейностите	и	начина,	по	който	те	са	извършени.
Важно	е	да	се	определят	в	плана	за	мониторинг	отговорностите	и	задълженията:
•	 Кой	се	нуждае	от	система	за	мониторинг	и	за	какво?	(Ръководител	на	проекта;	екипът	

на	проекта;	донорите;	бенефициентите;	партньори,	други)
•	 Какъв	тип	информация	трябва	да	се	събира?
•	 Какви	методи	се	използват?	(Проучвания,	анкети;	участие;	методи	за	измерване;	уме-

ния	и	знания;	списък	и	отчети;	казуси;	доклади	за	дейността;	проучвания,	други)
•	 Кой	трябва	да	събира	информация	и	кога?
•	 Кога	трябва	да	бъде	готов	отчетът?

ЧАСТ 4  НАБиРАНЕ НА СРЕДСТВА 
Създаване на бюджет

Бюджетът	е	просто	един	списък	от	елементите,	за	които	ще	се	изразходват	парите	(разходи)	
и	списъци	на	източниците,	от	които	ще	се	получават	пари	(приходи).	Бюджетът	е	балансиран,	
когато	разходи	и	приходи	по	проекта	са	равни.	

Процесът	на	определяне	на	разходите	трябва	да	се	извършва	с	голяма	прецизност	и	пълно-
та.	Когато	не	знаете	колко	ще	струва	нещо,	не	предполагайте.	Отделете	време	при	създаване	на	
бюджета,	за	да	разберете.	
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РАЗХОДИ
Бюджетни редове

Единици
Разход 
за една 

единица
ОБщО

Заплати

Програмен	координатор

Обслужващ	персонал

Наем	на	офис

Телефон

Материал	за	дейности

Гориво

....

Приходите	също	трябва	да	се	планират	внимателно.	Можете	да	ги	оцените	в	3	колони:	най-
лошото,	вероятното	и	най-доброто.	„Нула“	е	най-лошият	вариант.	Вероятната	колона	е	компро-
мис.	Най-добрата	колона	отразява	 това,	 което	би	 станало,	 ако	 всички	подадени	предложения	
бъдат	финансирани.	

Приход
Източник

Най-лошата 
възможност

вероятно Най-добрата 
възможност

Големи	дарения

	 Нови

	 Подновени

Членство

	 Ново

	 Подновено

Фондации

	 ...

...

Ако	цифрите	в	колона	„разходи”	са	близки	до	колона	„вероятно”	от	приходите,	то	в	този	слу-
чай	тези	цифри	могат	да	бъдат	приети	в	бюджета.	

Предложения
•	 За	да	съставите	бюджета,	използвайте	формата,	предложена	от	вашия	донор
•	 Бъдете	детайлни	и	реалистични
•	 Направете	изчисленията	разбираеми
•	 Спазвайте	максималната	и	минималната	позволена	сума
•	 Направете	ясна	връзка	между	дейностите	и	разходите
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•	 Не	искайте	прекалено	много,	нито	твърде	малко
•	 Изградете	стратегия	за	набиране	на	средства

Съществува	възможност	да	се	определи	„добър	вариант“	на	бюджета,	който	включва	и	сред-
ствата,	събрани	от	частни	лица.	Вашият	вариант	на	бюджет	е	добър,	ако	съотношението	на	при-
ходите	ви	е:

•	 60%	от	парите	трябва	да	дойдат	от	10%	от	донорите	–	основни	донори.
•	 20%	от	парите	трябва	да	дойдат	от	20%	от	донорите	си	–	обичайни	донори
•	 Останалите	20%	трябва	да	дойдат	от	70%	от	донори	–	донори	за	първи	път

Анализирайте	текущия	списък	на	донорите	си,	за	да	отговори	на	следните	въпроси:
•	 Колко	донори	имате	сега	в	тези	три	категории?
•	 Какъв	е	вашият	процент	на	подновяване?	(Трябва	да	бъде	около	66%)
•	 Какви	са	вашите	силни	страни	в	работата	с	донори?
•	 Нараснал	ли	е	броят	на	донорите	в	организацията,	намалял	ли	е	или	е	останал	същият	

през	последните	три	години?

ЧАСТ 5  ПРЕДлоЖЕНиЯ ЗА НАПиСВАНЕ НА ВАшЕТо ПРоЕКТНо ПРЕДлоЖЕНиЕ 

Убеждаване на донорите

Обосновката	на	Вашето	предложение	е	мястото,	 където	вършите	основната	 си	работа	по	
„продажба“.	Тук	трябва	да	убедите	донорите,	че	вашият	проект	ще	повлияе	в	дадената	сфера	(за-
това	е	необходим	и	полезен).	Основните	области,	които	трябва	да	бъдат	обхванати,	са:

•	 Проблем
•	 Контекст
•	 Цели,	включително	изясняване	на	бенефициентите	и	целевите	групи;
•	 Стратегията	за	прилагане.

Език

Ако	искате	да	убедите	донорите,	трябва	да	се	използвате	език,	който	донорът	е	в	състояние	
да	разбере.	

Кажете го кратко и простичко
•	 Пишете	ясно	и	синтезирано
•	 Използвайте	кратки	изречения
•	 Пишете	за	читатели,	които	не	са	специалисти	в	областта
•	 Избягвайте	жаргон	и	обяснявайте	всички	съкращения
•	 Не	използвайте	прекалено	академичен	тон
•	 Нека	човешката	история	се	разгърне,	но	не	прекалявайте

Формалности
•	 Прочетете	внимателно	насоките,	формуляра	за	кандидатстване,	всеки	съответен	документ
•	 Ако	имате	съмнения,	попитайте!
•	 Не	забравяйте	да	попълните	всички	съответни	раздели	на	заявлението	за	проекта
•	 Спазвайте	формата	и	предложената	дължина,	наложена	от	институцията
•	 Пригответе	навреме	необходимите	документи,	надлежно	подписани
•	 Изпратете	всички	необходими	документи	в	срок	и	на	правилния	адрес
•	 Не	прилагайте	документи,	които	не	се	изискват
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ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи
Цел:	да	се	създаде	едно	проектно	предложение	

Материал:	не	са	необходими	специфични	материали

Време:	1	час	

Процедура:
1)	 Разделете	участниците	в	две	групи
2)	 На	всяка	група	дайте	по	едно	изложение.	Тяхната	задача	е	да	се	направи	анализ	на	про-

блемите,	логическата	рамка	с	обща	цел,	 специфична	цел	и	логика	на	интервенцията,	
Гант	диаграма	и	бюджет.

3)	 Оставете	ги	да	направят	това	за	40	минути,	след	което	да	кратка	презентация	и	прове-
дете	дискусия.	

Вариант 1

Малка	енория	на	име	Малина	е	 създадена	през	1979	година.	В	тази	община	има	мно-
го	добре	организиран	ЕК	и	голям	брой	млади	доброволци,	които	са	готови	да	помогнат	в	
различни	дейности.	Един	от	основните	проблеми	е	големият	брой	стари	и	болни	възрастни	
хора,	главно	изоставени	от	членовете	на	техните	семейства.	Свещеник,	който	е	директор	на	
ЕК,	иска	да	реши	този	проблем,	защото	всеки	ден	някой	иска	помощ.	Той	иска	да	привлече	
младите	доброволци	да	се	подготви	проект,	който	ще	помогне	да	се	осигури	добра	и	профе-
сионална	помощ	за	възрастните	енориаши.	

Вариант 2

В	тази	общност	основният	проблем	е	наркоманията	сред	подрастващите.	ЕК	е	наскоро	
създаден	и	има	няколко	млади	доброволци,	които	са	готови	да	работят	усилено,	за	да	по-
могнат	на	свещеникът	да	подготви	проект	за	този	проблем.	От	местната	власт	са	готови	да	
подпомогнат	този	ангажимент	и	те	очакват	Каритас	да	предложи	решение	на	проблема.	

ЗАКлюЧЕНиЕ
Много	елементи	трябва	да	се	знаят	и	да	вземат	под	внимание	при	разработването	на	добър	проект.
При	планирането	е	важно	да	знаете	как	да	се	подготвите	за	един	проект,	как	да	управлявате	

оценката	на	нуждите	и	анализа	на	проблемите,	как	да	формулирате	проблеми	и	разходи.
Логическата рамка	е	инструмент,	който	ви	позволява	да	се	идентифицират	цели	резулта-

ти,	дейности,	обективно	проверими	показатели	(ОПП),	източници	за	проверка	и	предположения.
Други елементи,	 определянето	 на	 бенефициентите,	 рискове,	 срокове	 (с	 Гант	 диаграма),	

въздействието	и	последващите	действия,	както	и	процеса	на	наблюдение.
Финансовата част	трябва	да	се	развива	чрез	създаването	на	бюджет,	баланс	между	разходи-

те	и	приходите,	и	в	определянето	на	стратегия	за	набиране	на	средства.
И	накрая,	някои	предложения	за	писане на предложения:	убедете	своя	донор,	използвайте	

езика	на	донора,	пишете	проекта	кратко	и	просто,	и	се	грижете	за	формалностите.
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4.4 ЗАСТъПНиЧЕСТВо

ВъВЕДЕНиЕ
Има	толкова	много	определения	за	застъпничество,	колкото	са	и	групите	и	мрежите	за	за-

стъпничество.	Застъпничество	може	да	се	определи	като	практическото	използване	на	знанията	
за	целите	на	социалната	промяна.	Тези	промени	могат	да	бъдат	насочени	към	държавната	поли-
тика,	закони,	процедури,	или	понякога	към	себе	си.	Застъпничеството	е	акт	да	се	даде	подкрепа	
за	проблемите	и	да	да	се	убедят	професионалисти,	които	трябва	да	действат	в	подкрепа	на	да-
дената	кауза.	Това	определение	говори	за	факта,	че	процесът	на	лобирането	не	е	еднопосочна	
дейност.	Застъпничеството	съживява	и	мобилизира	общността.	То	започва	от	малка	група	хора,	
които	споделят	загриженост	за	конкретен	проблем	и	са	готови	да	отделят	време,	квалификация	
и	ресурси	за	постигане	на	желаните	промени.	Въпреки	това,	всяка	дефиниция	борави	с	общ	език	
и	понятия.	Застъпничеството	е	преди	всичко	процес,	който	настъпва	през	неопределен	пери-
од	от	време,	понякога	трае	кратко	и	често	по-дълго.	Застъпничеството	е	също	така	стратегия	
с	дейности	насочени	към	основните	заинтересовани	страни,	вземащите	решения.	И	накрая,	за-
стъпничеството	винаги	е	насочено	към	повлияване	на	политика,	закони,	наредби,	програми	или	
финансови	решения,	взети	на	най-горното	ниво	на	публични	или	частни	институции.	Застъпни-
чество	включва	ограничени	във	времето	кампании,	както	и	постоянна	работа,	предприета	около	
един	кръг	от	въпроси.	Застъпничеството	може	да	се	осъществява	на	национално,	регионално	
или	местно	ниво.

МолиТВА
„Говоря за тези, които не могат да говорят за себе си ...“

(Притчи 31:8)

Застъпничеството	е	говорене	от	името	и	в	името	на	другите.	Ние	се	стремим	да	повлияем	на	
отношението	на	другите	по	планирани	и	организирани	начини.	В	крайна	сметка,	ние	се	надява-
ме	да	мотивираме	другите	към	действие.	За	нас,	застъпничество	е	процесът	на	мобилизиране	на	
християните,	за	да	показват	на	хората	по	света	истината	на	Евангелието	и	на	Църквата.

Застъпник	може	да	бъде	гласът	на	недостигнатите	хора	дори	и	от	вътрешността	на	Църква-
та.	Те	работят	за	повишаване	на	информираността	относно	нуждите	и	възможностите	да	участ-
ват	и	умножават	влиянието	на	Църквата	между	останалите	недостигнати	от	него	групи	хора	на	
света.	Застъпниците	могат	да	планират	събития	и	конференции,	културни	изследвания,	работа,	
която	събира	и	разпространява	молитвени	искания,	мобилизиране	на	ресурси,	както	и	подпома-
гане	на	група	хора	за	нейното	приемане	и	разработването	на	стратегически	инициативи.

Като	повечето	важни	задачи	в	живота,	за	да	се	научим	да	се	превърнем	в	ефективен	застъп-
ник	се	изисква	ангажираност,	енергия	и	постоянство.
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ТЕоРЕТиЧНА ЧАСТ

оСНоВНи ЕлЕМЕНТи НА 
ЗАСТъПНиЧЕСТВоТо

Има	 три	 определени	 дейности,	 които	 генери-
рат	промени	в	политиките	и	програмите:	иденти-
фициране	на	проблеми,	намиране	на	решения	и	застъпничество.	Докато	определянето	пробле-
ми	и	проучване	на	алтернативни	решения	отдавна	са	използвани	за	насърчаване	на	промяна,	
необходимостта	от	системна	подкрепа	в	този	процес	е	по-малко	добре	разбрана.	Диаграмата	по-
казва,	че	процесът	на	застъпничеството	е	от	изключителна	важност	при	подготвяне	на	промени	
в	политиките	и	програмите.	Напоследък	изследователи,	мениджъри,	НПО	и	други	заинтересова-
ни	групи	и	лица	откриват,	че	е	необходимо	да	станат	застъпници,	но	често	им	липсват	познания	

или	обучение	по	този	въпрос.

Това	въведение	дава	инструменти	за	започване	
участие	в	процеса	на	застъпничество,	така	че:
•	 Да	се	информира	разнообразна	аудитория	от	по-
тенциални	застъпници	за	застъпничеството	и	него-
вите	методи;
•	 Да	се	развият	някои	основни	умения	на	застъп-
ничество;
•	 Да	се	разшири	използването	на	налични	данни	в	
процеса	на	застъпничество;
•	 Да	се	насърчат	тези,	които	подемат	усилия	на	за-
стъпничество;
•	 Да	 се	 насърчи	 демократичния	 процес,	 като	 се	
предоставят	на	хората	умения,	които	са	им	нужни,	
за	да	бъдат	чути.

Въпреки	че	специфичните	техники	и	стратегии	
на	 застъпничеството	 варират,	 следните	 елементи	
формират	 основни	 за	 ефективно	 застъпничество.	
Подобно	на	кубчета,	не	е	необходимо	да	се	използва	

всеки	един	елемент,	за	да	се	създаде	стратегия	за	застъпничество.	Освен	това,	тези	елементи	не	
трябва	да	се	прилагат	в	представения	ред.	Можете	да	изберете	и	комбинирате	елементи,	които	
са	най-полезни	за	вас.	Като	се	вгледате	в	елементите	на	диаграмата,	ще	забележите,	че	някои	от	
тези	понятия	са	заети	от	такива	дисциплини	като	политология,	социален	маркетинг	и	поведен-
чески	анализ.

Избиране на застъпническа цел

Проблемът	може	да	бъде	изключително	сложен.	За	да	имаме	успешно	застъпничество,	целта	
трябва	да	бъде	сведена	до	застъпническа	цел	въз	основа	на	отговорите	на	въпроси	като:	може	
ли	въпросът	да	обедини	различни	групи	заедно	в	една	мощна	коалиция?	Целта	постижима	ли	е?	
Постигането	на	целта	наистина	ли	означава	решаване	на	проблема?

Използването на данни и проучване за застъпничество

Данните	и	изследванията	са	от	съществено	значение	за	вземане	на	информирани	решения	
при	избора	на	проблема	за	работа,	определяне	на	решения	на	проблема,	както	и	поставяне	на	ре-
алистични	цели.	В	допълнение,	добрите	данни	сами	по	себе	си	могат	да	бъдат	най-убедителният	
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аргумент.	Като	 се	имат	предвид	данните,	може	ли	реално	да	 се	достигне	целта?	Какви	данни	
могат	да	се	използват	в	най-добрата	подкрепа	на	аргументите?

Определяне на обекта на застъпничество

След	като	проблемът	и	целите	са	избрани,	застъпническите	усилия	трябва	да	бъдат	насоче-
ни	към	хората	със	силата	на	вземане	на	решения	и,	в	идеалния	случай,	на	хората,	които	влияят	
на	вземащите	решения,	като	например	служители,	съветници,	медиите	и	обществеността.	Кои	
са	имената	на	лицата,	вземащи	решения,	които	могат	да	направят	вашата	цел	реалност?	Кой	и	
какво	влияе	на	тези	отговорни	лица?

Разработване и осъществяване на застъпнически съобщения

Различните	аудитории	отговарят	на	различни	съобщения.	Например,	един	политик	може	да	
се	мотивира,	когато	знае	колко	хора	в	неговия	район	ги	е	грижа	за	този	проблем.	А	министрите	
на	здравеопазването	и	образованието	могат	да	предприемат	действия,	когато	бъдат	запознати	с	
подробни	данни	за	разпространението	на	проблема.

Какво	послание	ще	получи	избраната	публиката,	за	да	действа	от	Ваше	име?

Изграждане на коалиции

Често,	силата	на	застъпничество	се	намира	в	броя	на	хората,	които	подкрепят	Вашата	цел.
Особено	когато	демокрацията	и	застъпничество	са	нови	явления,	включващи	голям	брой	

хора	с	различни	интереси,	те	могат	да	осигурят	добро	застъпничество	и	политическа	подкрепа.	
Дори	в	рамките	на	една	организация,	вътрешното	формиране	на	коалиция,	като	включването	на	
хора	от	различни	служби	в	разработването	на	новата	програма,	може	да	помогне	за	изграждане-
то	на	консенсус	за	действие.	Кой	друг	можете	да	поканите	да	се	присъедини	към	вашата	кауза?	
Кой	друг	би	могъл	да	бъде	съюзник?

Осъществяване на убедителни презентации

Възможностите	за	влияние	върху	ключови	аудитории	често	са	ограничени.	Политикът	може	
да	ви	предостави	само	една	среща	за	обсъждане	на	проблема,	а	министърът	може	да	има	само	пет	
минути	по	време	на	конференция	да	говори	с	вас.	Чрез	внимателната	подготовка	на	убедителни	
аргументи	и	представянето	им	със	стил	можете	да	превърнете	тези	ограничени	възможности	
в	кратка	и	успешна	форма	на	застъпничество.	Ако	имате	един	шанс	да	достигнете	до	вземащия	
решения,	какво	искате	да	кажете	и	как	ще	го	кажете?

Набиране на средства за застъпничество

Повечето	 дейности,	 включително	 застъпничеството,	 изискват	 ресурси.	 Поддържането	 на	
ефективна	защита	и	усилия	в	дългосрочен	план	означава	инвестиране	на	време	и	енергия	в	на-
бирането	на	средства	или	други	ресурси	за	подкрепа	на	работата.	Как	може	да	се	съберат	необхо-
димите	ресурси	за	изпълнението	на	застъпническите	дейности?	

Оценка на застъпничеството

Как	да	разберете	дали	сте	успели	да	достигнете	до	обекта	на	вашето	застъпничество?	Как	
могат	стратегиите	за	застъпничество	да	бъдат	подобрени?	Ефективното	застъпничество	изисква	
непрекъсната	обратна	връзка	и	оценка	на	вашите	усилия.	
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Концептуална рамка за застъпничество 

Застъпничеството	 е	 динамичен	 процес,	 който	 включва	 постоянно	 променящ	 се	 набор	 от	
участници,	идеи,	програми	и	политика.	Този	многостранен	процес,	обаче,	може	да	бъде	разделен	
на	пет	гъвкави	етапа:	идентификация	на	проблема,	изследвания	и	анализи,	планиране,	действие	
и	оценка.	Тези	етапи	трябва	да	се	разглежда	като	едно	цяло,	защото	могат	да	се	появят	едновре-
менно	или	постепенно.	Освен	това,	процесът	може	да	замре	или	се	движи	назад.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 
Оценка

Действие

Планиране

Идентификация на проблема

Изследвания и анализи

Първият	етап	е	идентифицирането	на	проблема	за	действия.	Този	етап	се	споменава	по-долу	
и	като	определяне	на	дневния	ред.	Има	неограничен	брой	проблеми,	които	се	нуждаят	от	внима-
ние,	но	не	всички	могат	да	получат	място	в	дневния	ред.	Обикновено	вторият	етап	на	проучване	
и	анализ	следва	бързо.	Застъпници	и	други	ключови	фигури	събират	необходимата	информа-
ция,	за	да	се	предложат	решения	на	проблема	и	се	избира	това,	което	е	политически,	икономиче-
ски	и	социално	осъществимо.	Третият	етап	е	планирането.	Когато	застъпничество	се	определи	
като	подходящ	начин	за	справяне	с	проблема,	 стратегията	трябва	да	бъде	формулирана.	Това	
включва	цел,	обекти,	показатели	за	успех,	средства	за	измерване,	цели,	съюзници,	методи	и	дей-
ности,	рискове	и	предположения,	 срокове	и	отговорности.	Четвъртият	етап,	действие,	 се	осъ-
ществява,	когато	един	проблем	се	признава,	неговото	решение	е	прието	и	има	политическа	воля	
да	се	действа,	всички	по	едно	и	също	време.	Това	припокриване	обикновено	е	кратък	прозорец	от	
възможности	и	когато	се	отвори,	трябва	да	се	възползваме.	Разбирането	на	процеса	на	вземане	
на	решения	и	солидната	стратегия	за	застъпничество	ще	увеличат	вероятността	за	отваряне	на	
прозорец	от	възможности	за	действие.	До	заключителния	етап	на	оценката	често	не	се	достига,	
въпреки	че	той	е	от	голямо	значение.	Застъпниците	и	институцията,	която	приема	промяна	в	
политиката,	трябва	периодично	да	оценява	ефективността	на	тази	промяна.	
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1. Определяне на проблема

Първата	стъпка	преди	всяко	действие	обикновено	е	определяне	на	проблема,	на	който	тряб-
ва	да	се	обърне	внимание.	Проекти	за	развитие,	застъпничество,	образование	–	това	са	все	начи-
ни	за	решаване	на	проблема.	Само	чрез	анализиране	на	причините	за	проблема	в	общността	ще	
може	да	се	види	кой	начин	е	най-подходящ.	Проблемът	може	да	бъде	очевиден,	като	например	
липсата	на	земя	или	образование.	Понякога	обаче	това	не	е	така	и	общността	или	групата	трябва	
да	мине	през	процес	на	определяне	на	своите	нужди	и	проблемите,	които	искат	да	решат.	

Избиране на приоритетни нужди
След	проучването	общността	или	външни	анализатори	трябва	да	групират	отговорите	в	съ-

ответствие	с	основните	заявени	потребности.	Не	е	от	значение	как	точно	са	групирани,	стига	хо-
рата	да	видят	къде	попадат	техните	отговори.	След	като	нуждите	са	групирани,общността	може	
да	се	събере	и	да	реши	за	себе	си	кои	от	тях	са	приоритетни.	Ако	една	външна	организация	се	
занимава	с	подкрепа	„за“	или	„със“,	група	или	общност,	тогава	организацията	трябва	да	работи	с	
общността	за	колективно	решение	за	приоритетните	нужди.	

•	 Списък	на	нуждите,	както	сте	ги	групирали	на	лист	хартия	(виж	по-долу,	например).
•	 Помолете	участниците	да	ги	класират	от	1	до	5	по	степен	на	важност.
•	 Участниците	след	това	обсъждат	в	малки	групи	отговорите	на	всеки	от	тях	и	да	се	по-

стигне	колективно	класиране	за	всяка	група.
•	 Цялата	група	идва	заедно	и	пише	отговорите	на	по-малките	групи	на	хартия,	обсъжда,	

ако	има	някакви	различия	и	се	опитва	да	даде	приоритет	на	основни	въпроси.
•	 Алтернативният	подход	е	да	се	пишат	всички	въпроси	на	отделните	карти	и	да	помо-

лите	участниците	да	ги	подредят	в	една	линия	от	най-важните	към	най-маловажните.	
Процесът	на	преместване	на	карти	наоколо	стимулира	по-голяма	дискусия	и	преговори.

2. Проучване и анализ

Този	раздел	е	посветен	на	вида	информация,	необходима	за	получаване	по-добро	разбиране	
на	проблемите,	посочени	в	предходната	точка	и	преди	предприемане	на	всякакво	застъпниче-
ство.	Голяма	част	от	информацията	ще	бъде	необходима	преди	предприемане	на	всякаква	дей-
ност,	но	част	от	него	е	по-специфична	за	застъпничеството,	като	например	разбирането	на	поли-
тическия	контекст.	

Всяко	застъпничество	трябва	да	се	основава	на	точна,	надеждна	и	достатъчна	информация.	
Както	и	при	другите	видове	развойна	дейност,	добрата	информация	е	важна	за	застъпничество	
с	цел:	

•	 Разбиране	на	контекста,	в	който	работите,	включително	причините	и	последиците	от	
конкретен	въпрос,	който	се	опитвате	да	разрешите,	за	да	се	гарантира,	че	всеки	отговор	
взема	предвид	всички	фактори,	и	е	най-подходящ	и	ефективен	за	дадена	ситуация

•	 Разберете	как	контекстът	се	променя,	така	че	всеки	отговор	да	може	също	така	да	отго-
вори	на	потенциалните	бъдещи	нужди	или	предотвратяването	на	проблеми,	произти-
чащи	от	него

•	 Основание	за	определен	курс	на	действие	за	вашата	организация,	бенефициенти,	рабо-
та	с	финансиращите	организации

•	 Поучете	се	от	предишните	успехи	и	грешки
•	 Осигуряване	на	добро	доказателство	за	аргументите	ви
•	 Разберете	това,	което	другите	правят,	за	да	се	избегне	дублирането	и	да	си	сътрудничи-

те	при	необходимост.
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Вижте упражнение 02 

3. Планиране 

Определете вашата цел на застъпничество 
Една	застъпническа	цел	представлява	дългосрочна	обща	цел	за	решаване	на	един	нерешен	

въпрос.	За	всяка	цел	няколко	задачи	трябва	да	бъдат	определени.	Една	застъпническа	цел	е	на-
сочена	към	конкретни	действия,	които	една	институция	може	да	поеме.	Това	действие	е	специ-
фична	стъпка	към	целта.	

За	да	определите	вашите	застъпнически	задачи,	можете	да	зададете	следните	въпроси:	

	 КАКВО	искате	да	промените?
	 КОЙ	може	да	направи	промяната?
	 С	КОЛКО?
	 КОГА?

Информацията,	необходима	за	определяне	на	застъпническите	цели	и	задачи	обикновено	
може	 да	 бъде	 намерена	 в	 правителството	 и	 гражданското	 общество,	 документи	 и	 доклади	
от	 изследвания,	 които	 повдигат	 и	 обсъждат	 здравни	 проблеми.	 Дългосрочните	 планове	 от	
министерствата,	стратегическите	годишни	планове,	работни	планове,	годишни	отчети	и	доклади	
са	добри	изходни	позиции.	Допълнителна	информация	може	да	намерите	в	подобни	документи,	
изготвени	от	неправителствени	организации,	агенции	и	донори,	ангажирани	с	проблема.

Преди	 да	 се	 заемете	 със	 застъпническа	 програма,	 трябва	 да	 формирате	 малък	 екип	
инициатори	на	застъпничеството,	за	да	се	направи	предварителна	оценка	на	възможността	и	
обхвата	на	застъпническата	инициатива.	Проучете	съответните	документи	и	помислете	върху	
разработването	на	една	или	два	предварителни	цели	на	застъпничеството.	Освен	това,	избягвайте	
да	се	привързвате	твърде	много	към	избраната	от	Вас	цел.	За	да	бъде	застъпничеството	успешно,	
по-голяма	група	или	коалиция	от	групи	трябва	да	мине	през	процеса	на	определяне	на	тяхната	
цел	и	задачи.	В	този	процес	вашите	цели	и	задачи	могат	да	претърпят	промяна.

Примери	за	цели:
•	 Подобряване	на	здравното	обслужване	на	децата	в	общността.
•	 По-справедливо	участие	на	жените	при	вземането	на	решения.
•	 Борба	с	корупцията	в	обществения	живот.

SMART цели
Задачата	представлява	желаното	въздействие	и	резултат	от	работата,	която	вършите,	кон-

кретните	промени,	които	искате	да	видите.	Това	е	най-важната	част	от	стратегията	и	е	следва-
щата	стъпка	след	разработването	на	цел.	Струва	си	да	се	употреби	време	в	писане	на	ясни	цели,	
защото	ще	откриете,	че	така	можете	да	напишете	останалата	част	от	стратегията	за	застъпниче-
ство	много	по-бързо	и	е	вероятно	да	бъдете	по-ефективни	в	постигането	на	промяна.	

Пример	за	цел	SMART:
Да	се	увеличи	броят	на	жените,	участващи	в	селските	комисии	в	рамките	на	определен	ра-

йон	с	20%	за	две	години.
•	 Тя	е	специфична,	тъй	като	увеличението	ще	бъде	с	20%.
•	 Целта	е	измерима,	тъй	като	броят	на	жените	в	селските	комисии	могат	да	бъдат	лесно	

измерени.
•	 Това	е	постижимо,	тъй	като	20%	увеличение	означава	промяна	на	съществуващите	10-

12	жени.
•	 Тя	е	от	значение,	тъй	като	ще	намали	потисничеството	на	жените	в	района,	които	в	мо-

мента	имат	други	хора	да	взимат	решенията	за	тях.
•	 Той	е	ограничен	във	времето,	тъй	като	ще	се	случи	за	две	години.
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Определете си застъпническа аудитория
Промените	 трябва	 да	 бъдат	 направени	 за	 постигането	 на	 вашата	 цел.	 Идентифицирайте	

хора,	които	имат	правомощия	да	осъществяват	или	предотвратяват	тези	промени.	Това	са	хора,	
които	искате	да	достигнете	и	да	убедите	да	се	направят	промени.	Те	са	основната	ви	аудитория.	
След	това	се	идентифицират	хората,	които	могат	да	повлияят	на	тези	лица	при	първоначално	
вашата	аудитория.	Те	са	вашата	помощна	аудитория.	

Използвайте	изследвания	на	публиката	в	предварителния	етап	на	застъпничество	за	опре-
деляне	до	голяма	степен	на	профила	на	аудитория,	както	и	за	създаване	на	базова	информация	
за	бъдещ	мониторинг	и	изследвания	за	оценка.	Изследванията	на	аудиторията	започва	с	кар-
тографиране	на	публиката.	Въпреки	това,	ще	има	много	пропуски	в	знанията	ви.	Използвайте	
наблюдение	и	публични	методи,	прегледайте	информацията	за	попълване	на	пропуските	срав-
нително	бързо	и	евтино.	За	да	бъдат	успешно	убедени	потенциалните	ви	привърженици	и	за	
справяне	с	вашите	опоненти,	разберете	всичко	възможно	за	позицията	си	по	проблема.	Също	
така	разберете	за	личния	произход	и	принадлежност	на	опонентите	си,	така	че	да	можете	да	
разберете	по-добре	своята	позиция.

Ако	са	налице	съществени	пропуски	в	информацията	ви,	потърсете	финансиране	за	интер-
вюта,	фокус	групи	и	проучвания.	Разходите	могат	да	бъдат	намалени	до	известна	степен	от	съ-
ществуващия	персонал,	който	да	извършва	изследвания.	Въпреки	това,	ще	се	нуждаете	от	адек-
ватни	 средства	и	някои	 експертни	 съвети	 за	да	 се	 гарантира,	 че	изследванията	отговарят	на	
минимални	стандарти	за	качество.

Картографиране на аудиторията
В	брейнсторминг	метода,	използван	за	попълване	на	знанията	и	нагласите	на	вашата	ауди-

тория,	картографирането	е	най-ефикасният	начин	да	се	получи	информация	за	вашата	публика	
и	да	се	установят	пропуските	в	знанията	ви.	

4. Действие 

становище
Становището	е	документ	от	една	страница,	изявление	на	позицията	на	организацията	по	

даден	въпрос.	Становището	често	се	използва	като	основа	за	описване	на	вашите	усилия	пред	
обществеността	и	медиите.	Всеки	човек	във	вашата	организация	или	застъпническа	коалиция	
трябва	да	знае	застъпническата	позицията	на	групата	и	да	може	да	отговори	на	поставени	въ-
проси	без	колебание.	

Основни компоненти на една позиция или политика
Въпреки,	че	позициите	се	появяват	в	много	различни	форми	и	служат	на	много	различни	

цели,	те	биха	могли	да	включват	някои	или	всички	компоненти	по-долу.
Въведение	Име	на	организацията,	какви	са	вашите	основни	дейности,	какво	основание	има	

за	съществуването	й,	кого	представлява.
Резюме	(ако	становището	е	дълго).	Кратко	описание	на	вашето	участието,	на	проблемите	и	

защо	какво	ви	тревожи.
РЕАКЦИИ И ДОКуМЕНтИ	Какви	са	настоящите	и	потенциални	бъдещи	последици	от	про-

блема	за	тези,	които	представлявате?	Включете	първични	или	вторични	изследвания,	с	които	
разполагате.	Ако	имате	допълнителна	информация,	приложете	я	към	документа.

ПРИчИНИ И ОтГОВОРНОст	Кои	групи	или	лица	са	причинили	настоящето	състояние	и	са	
отговорни	за	това?	Какви	събития	са	допринесли	за	него?	Защо	дадени	действия	са	погрешни,	не	
са	в	съответствие	със	закона,	морала	и	т.н.?

РЕШЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ	Какво	трябва	да	се	направи	за	решаването	на	проблема?
Кой	е	отговорен	за	това?	Какво	се	случва	вече	за	решаването	на	проблема	и	кой	се	занимава	

с	това?	Какво	е	добро	или	лошо	за	настоящите	предложения	и	действия	и	какво	трябва	да	се	про-
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мени?	Какви	конкретни	препоръки	имате?	Какви	аргументи	ще	бъдат	използвани	срещу	вашите	
предложения	и	как	ще	отговорите?

ПРИЛОЖЕНИЯ	включва	всякаква	подробна	информация,	която	имате,	посочена	в	основния	
документ.	

Позиции	могат	да	се	изпращат	или	да	се	дават	на	политиците	в	една	от	трите	основни	форми:	
•	 Кратко	становище	(2-4	страници,	отбелязване	на	един	или	два	основни	пункта,	или	пре-

поръки)
•	 Брифинг	документ	(предаден	на	посещението	или	изпратен;	отбелязване	на	основните	

точки)
•	 Писмо,	написано	за	конкретен	политик,	което	включва	основните	елементи	от	станови-

щето.

Това	действа	като	самостоятелен	документ,	но	е	нужно	да	се	предоставя	допълнителна	ин-
формация,	ако	е	необходимо.	Подходът,	който	сте	избрали,	ще	зависи	от	това	колко	е	информа-
цията,	която	искате	да	включите,	колко	добре	познавате	дадените	политици,	колко	време	имате	
на	разположение	да	пишете	писма	и	др.	

Някои допълнителни съвети:
•	 Изложете	позицията	си	ясно	и	сбито	(не	повече	от	една	страница).

–	 Представете	стъпка	по	стъпка	обосновка	на	позицията.
–	 Базирайте	твърденията	си	на	солидни	факти.	Достоверните	данни	могат	да	убедят	

хората,	които	се	колебаят.
•	 Напишете	и	препишете	позицията	много	внимателно	преди	документът	да	е	публично	

разпространени.	Проверете,	за	да	бъдете	сигурни,	че	сте	отстранили:
–	 печатни	грешки
–	 противоречия	в	позицията
–	 двусмислен	език
–	 изказвания	или	език,	който	не	би	бил	ясен	на	лице	извън	вашата	компания
–	 жаргон
–	 хипербола	(преувеличения)

•	 Прочетете	информацията	на	други	лица,	за	да	сте	сигурни,	че	тя	е	ясна	и	добре	обосно-
вана.	Нека	хората	да	вземат	срещуположната	страна	и	да	посочат	грешки	или	несъот-
ветствия	в	позицията	ви.

Резюме с основни факти
Това	е	списък	на	фактите	за	вашия	проблем	или	конкретна	тема.	Резюмето	обобщава	на-

кратко	проблема.	То	често	 съдържа	данни,	които	 са	от	обществен	интерес.	Резюметата	 са	из-
ключително	ефективен	начин	 за	предаване	на	информация	на	обществеността,	медиите,	или	
политици.	Когато	пишете	резюме,	не	забравяйте	да	използвате	най-актуалните	данни	и	посоч-
вайте	източника	на	данни.	Това	значително	ще	увеличи	доверието	в	очите	на	хората,	които	четат	
информацията.	

Работа с медиите
Медиите	включват	радио,	 телевизия,	вестници,	 списания	и	електронни	медии	като	елек-

тронната	поща	и	интернет.	Това	е	мощна	сила,	която	може	да	изгражда	съзнание,	да	формира	
общественото	мнение	и	да	влияе	върху	политическите	решения.	Ако	използвате	средствата	за	
масово	осведомяване,	можете	да	подобрите	вашето	застъпничество	и	да	увеличи	шансовете	ви	
за	постигане	на	промяната,	която	желаете.	Участието	в	радио	и	телевизионни	предавания	е	един	
от	най-ефективните	и	евтини	начини	да	се	предаде	посланието.	Изберете	говорители,	които	ще	
се	появяват	и	по	радиото,	и	по	телевизията.	Използвайте	говорители,	които	имат	познания	и	
ясен	изказ.	Някои	хора,	без	значение	колко	добре	са	информирани,	изглеждат	зле	по	телевизия-
та,	докато	други	–	тъкмо	обратното.	
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Някои съвети за работа с медиите: 
Бъдете наясно с ВАШАтА ЦЕЛ
Защо	искате	медийно	отразяване?	Може	ли	да	се	постигне	вземането	на	решения	от	по-ши-

рока	аудитория?	Може	ли	да	 се	повиши	информираността	и	да	 се	окаже	натиск	за	промяна	в	
политиката?

Придържайте се към ПОсЛАНИЕтО
	Какво	специално	послание	искате	да	отправите?	Уверете	се,	че	това	е	ясно	и	в	съответствие	

със	посланията	за	лобиране	и	мобилизацията	на	хора.
НЕ ЗАБРАВЯЙтЕ чЕ РАБОтИтЕ с ХОРА – в	медиите	работят	хора	се	те	нуждаят	от	добра	

история.
НАсОчЕтЕ сЕ КЪМ КЛЮчОВИ ХОРА – за	да	използвате	медиите,	трябва	да	имате	добри	от-

ношения	със	съответните	хора,	които	са	в	съпричастност	с	това,	което	се	опитвате	да	направитве.
ПОстАВЕтЕ сЕ НА МЯстОтО НА МЕДИИтЕ	
Запитайте	се	„Защо	това	е	интересно?	Какво	ще	улови	вниманието	на	хората?	Каква	е	веро-

ятността	за	реакция?"
ПОМНЕтЕ, чЕ НЯМА ОБЕКтИВНИ НОВИНИ
Повечето	медии	имат	ценности	зад	тях,	независимо	дали	те	са	политически,	религиозни	и	

др.	Направете	всичко	възможно	да	разберете	какви	са	те	преди	да	влезете	в	контакт	с	тях.	След	
това	ще	имате	добро	разбиране	за	това	как	те	могат	да	поставят	въпросите.	

Прес съобщение
Това	е	една	от	най-честите	форми	за	комуникация	с	медиите	и	можете	да	го	използвате,	за	

да	привлече	вниманието	към	вашите	проблеми.	Уверете	се,	че	можете	да	отговорите	на	следните	
пет	въпроса:	

•	 Какво	се	случва	/	се	е	случило?
•	 Кой	го	прави	/	говори	за	него?
•	 Къде	се	случи	/	се	е	случило?
•	 Кога	се	случи	/	се	е	случило?
•	 Защо	се	случва	/	се	е	случило?

Вие	също	трябва	да	прилагат	въпроса	„Е,	и?”	към	вашето	прес	съобщение.	Това	означава	да	
се	поставите	в	ролята	на	читателя.	Така	ще	се	уверите,	че	сте	казали	ясно	проблема	и	последи-
ците	от	него.	Добрите	снимки	значително	да	подобрят	шансовете	за	отразяване	във	вестник.	
На	последно	място	трябва	да	се	гарантира,	че	вашите	факти	са	верни	и	след	като	сте	изпратили	
прес	съобщението,	свържете	се	с	човека,	до	когото	сте	го	изпратили,	за	да	разберете	дали	ще	ви	
отразят	или	искат	повече	информация.	

вижте Листовката 1 Прес съобщение пример	

Радио интервюта
Радио	интервютата	могат	да	бъдат	ефективен	начин	за	представяне	на	вашето	послание	

ясно	и	бързо,	но,	ако	е	лошо	направено,	би	могло	да	урони	застъпничеството.	Стиловете	на	ин-
тервю	варират	от	прости	запитвания	до	враждебен	разпит.	Не	забравяйте,	че	имате	информация.	
Вие	сте	специалист	и	сте	там,	за	да	забавлявате,	да	информирате	и	образовате.	Доброто	интервю	
изисква	добра	подготовка	и	опит.	Опитът	идва	само	с	практика,	но	можете	да	научите	как	да	се	
подготвите.	

•	 Проверете	дали	ще	бъде	на	живо	или	на	запис	и	дали	ще	бъде	с	вас	или	дали	ще	бъде	
дебат.

•	 Проверете	най-новата	информация	и	пригответе	необходимите	факти	пред	вас.
•	 Помислете	за	трудните	въпроси:	може	да	бъде	поискано	и	развитие	на	отговори.
•	 Направете	списък	на	три	основни	точки,	на	които	искате	да	наблегнете	–	и	се	придър-

жайте	към	тях!
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•	 Разработване	на	някои	истории	или	примери,	които	да	илюстрират	вашите	точки.
•	 Разберете	какъв	ще	бъде	първият	въпрос
•	 Ако	сте	неопитни	или	ви	липсва	увереност,	практикувайте	това,	което	искате	да	кажете,	

с	приятел	или	колега.
•	 Говорете	свободно	и	разбираемо	–	не	твърде	сложно	или	специализирано

техники за публично представяне 
Общувайте	визуално,	за	да	привлечете	и	задържите	вниманието	на	аудиторията.	Ако	публи-

ката	не	е	привлечена	към	вас	или	не	харесват	външния	ви	вид,	те	трудно	ще	приемат,	че	имате	
знания	и	авторитет.

Облекло,	външен	вид:		 официален,	професионален
Поза:		 	 	 изправено,	главата	горе	
Изражението на лицето:	 усмивка,	бъдете	изразителни	
Контакт с очите:		 	 	направете	контакт	с	очите	с	2-3	души	от	публиката;	не	гледайте	

над	главите	на	хората	
Движение:	 	 избягвайте	разсейващи	движения
Жестове:		 	 	 естествени	жестове	с	разтворени	ръце	или	с	допиращи	се	пръсти

Практикувайте добри вокални техники за комуникация
тон на гласа:		 нисък,	плътен	
Мелодия:		 	 подчертайте	важните	думи	
скорост:		 	 	малко	повече	от	1	страница	с	двойно	междуредие	страница	за	2	мин,		

почти	3	страници	с	единично	междуредие	за	10	мин,	или	135-140	думи	
за	минута	

Пауза:	 	 2	секунди	емоционална	пауза,	8	секунди	пауза	след	задаване	на	въпрос	
Инфлексия:		 спад	в	края	на	изречението	
Отчетливост:		 изговаряте	думите	до	край
Изразителност:	 избягвайте	монотонност,	проявете	чувство	и	отношение
сила:		 	 така	че	всички	могат	да	чуят	всички	думи	
Проучванията	показват,	че	имате	само	2-4	минути,	за	да	привлечете	вниманието	на	публика-

та	(не	повече	от	едно-единствено	междуредие	страница).	Ако	не	сте	били	в	състояние	да	напра-
вите	добро	впечатление	в	този	момент,	вие	вероятно	няма	да	можете	да	задържи	вниманието	и	
да	мотивирате	публиката	

Повече за водене на преговори вижте Листовката 1	

Организиране на пресконференция 

Най-малко една седмица предварително
•	 Резервация	на	място
•	 Нека	да	има	подиум,	столове,	и,	евентуално,	храна	и	напитки	за	журналисти
•	 Направете	график	на	времето:	(Това	трябва	да	се	основава	на	крайните	срокове	на	меди-

ите,	които	ще	отразят	събитието.)
•	 Подготвя	се	обявяването	на	пресконференция.	Включете	темите	и	участниците
•	 Изпратете	съобщения	по	факс,	мейл	или	на	ръка:	редактори,	отговорни	редактори,	

репортери,	националните	медии,	 седмични	календари/бюлетини,	 съюзници	и	под-
дръжници

•	 Подгответе	писмени	материали	за	конференцията,	включително	комплекти	за	брифинг	
с	дневен	ред,	биографии	на	участниците	и	други	необходими	документи

•	 Изгответе	си	схема	на	точки,	по	които	ще	говорите	и	ги	споделите	с	другите	участници.	
Уверете	се,	че	те	разбират	основните	точки,	така	че	да	няма	припокриване	по	време	на	
прес	конференцията.
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Най-малко един ден предварително
•	 Свържете	се	с	участниците	за	преглед	по	реда	на	презентации	и	точки
•	 Свържете	се	с	представители	на	медиите	да	им	напомните	за	пресконференцията
•	 Подредете	 материалите,	 както	 и	 допълнителни	 копия	 за	 изпращане	 на	 журналисти,	

които	не	посещават
•	 Посещение	на	място	за	пресконференция,	на	която	се	уверете,	че	информацията	е	в	ред

В деня на конференцията
•	 Издаване	съобщение	за	пресата,	което	съдържа	основното	послание	на	пресконферен-

цията
•	 Обадете	се	в	последната	минута	на	редакции	и	редактори
•	 Проверка	на	мястото	няколко	часа	преди	началото	на	конференцията	
•	 Уверете	се,	че	вратите	са	отключени	за	репортери	и	че	стаята	е	лесно	да	се	намери
•	 Прегледайте	отново	реда	и	точките,	по	които	ще	говорите	на	пресконференция	с	гово-

рителя,	докато	те	са	всички	заедно

По време на пресконференцията
•	 Пуснете	регистрационен	лист,	за	да	получите	имената	и	адресите	на	репортери
•	 Раздайте	материали	и	вашата	визитка
•	 Дайте	на	репортерите	писмен	списък	на	участниците
•	 Приветствайте	гостите,	представете	участниците
•	 Организирайте	индивидуални	и	последващи	интервюта
•	 Запишете	конференцията,	така	че	да	може	по-късно	да	прецените	как	е	била	отразена
•	 Правете	снимки	за	вътрешна	употреба

Продължение
•	 Изпратете	комплект	документи	за	репортери,	които	не	са	дошли
•	 Обадете	се	на	репортери,	които	не	са	присъствали,	но	са	били	заинтересовани
•	 Следете	медиите,	за	да	видите	как	пресконференцията	е	била	отразена
•	 Съберете	изрезки	от	вестници	и	други	материали	за	събитието

5. Оценка 

Този	раздел	показва	необходимостта	от	периодична	оценка	на	застъпнически	инициативи,	
за	да	видите	дали	целите	са	постигнати	и	дали	са	нужни	промени	в	стратегията.	То	показва	също	
така	значението	на	дейностите	по	мониторинг:	да	покаже	дали	те	са	били	изпълнени	както	е	
планирано.	Мониторингът	и	оценката	обикновено	се	случват	заедно.	

Оценката отговаря на въпросите:
•	 Постигнахме	ли	това,	което	искахме	да	постигнем?
•	 Ако	не,	защо?	Какво	би	могло	да	се	промени?

Мониторинг отговори на въпросите:
•	 Направихме	ли	нещата,	които	казахме,	че	ще	направим?
•	 Ако	не,	защо	не,	и	какво	трябва	да	се	промени?
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ПРАКТиЧЕСКА ЧАСТ – ПРиМЕРи

Упражнение 01

споделяне на опит с групата
Как	биха	могли	тези	елементи	да	укрепят	сегашната	ни	работа?	Смятате	ли,	че	някой	от	тези	

елементи	могат	да	бъдат	трудни	за	използване	във	вашия	контекст?	Кои	са	те	и	защо?	

Упражнение 02

Разделете	 участниците	 в	 две	 групи.	 Едната	 група	 разсъждава	 над	 видовете	 информация,	
които	биха	били	полезни	в	подкрепа	на	работата.	Другата	разсъждава	върху	източниците	на	
информация,	които	са	на	разположение	на	съответната	група.	По	време	на	заседанието	участни-
ците	сравняват	изготвените	списъци.	Резултатите	могат	да	бъдат	записани	и	се	използват	като	
ресурс	за	участниците	в	застъпничество.	

Упражнение 03

Участниците	подготвят	радио	интервю	по	тема	по	техен	избор.	Водещият	действа	като	ин-
тервюиращ,	а	останалите	участници	предоставят	обратна	информация	и	се	научат	от	опита.	
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Листовка 1

Прес съобщение пример

Заглавието обявява новината с главни букви
в идеалния, случай по-малко от 80 знака

обобщението е малко по-дълго резюме на новини, дава повече подробности за 
новините в заглавието, в 1 до 4 изречения.	обобщението използва изречение със 
стандартни главни букви и пунктуация.

Град,	Държава	Месец	1,	2010	–	Встъпителното	изречение	съдържа	най-важната	ин-
формация	в	25	думи	или	по-малко.	Грабнете	с	него	вниманието	на	читателите,	като	просто	
излагате	новината,	 което	ще	бъде	обявена.	Не	 си	мислете,	 че	 вашият	читател	е	прочел	
заглавието	или	резюмето;	водещият	параграф	е	самостоятелен.

Съобщението	в	новините,	като	новина,	поддържа	изреченията	и	параграфите	кратки,	
три	или	четири	реда	като	цяло.	Първите две точки трябва да отговорят на въпросите 
кой, какво, кога, къде, защо и как.	Новинарските	емисии	могат	да	вземат	информация	от	
съобщението	за	пресата,	други	програми	могат	да	използват	информацията	в	съобщение	
буквално,	но	съобщението	за	пресата	не	е	само	по	себе	си	статия	или	очерк.

Стандартното	прес	съобщение	е	300-800	думи,	написани	на	програма	за	обработка	на	
думи,	която	проверява	правописа	и	граматиката	преди	подаване.

Препоръчително	е	да	напишете	заглавието	и	резюмето	на	последно	място,	за	да	бъ-
дете	сигурни,	че	съдържа	най-важните	елементи	от	новината	в	тялото	на	съобщението.	

Останалата	част	от	съобщението	се	разпростира	върху	информацията,	предоставена	
във	водещия	параграф.	Той	включва	цитати	от	ключови	служители,	клиенти,	експерти	въ-
проса.	Той	съдържа	повече	информация	за	новината,	което	може	да	касае	нещо	уникално	
или	спорно	или	да	се	отнася	за	известен	човек	или	място.

Типичните	 теми	 за	 информационен	 бюлетин	 включват	 съобщения	 за	 нов	 проект,	
стратегическо	партньорство,	получаването	на	награда,	издаването	на	книга	или	наръч-
ник,	пускането	в	ефир	на	нова	програма	или	стартирането	на	нов	уеб	сайт.	Тонът	е	неу-
трален	и	обективен,	без	хипервръзки	или	рекламни	текстове.	Избягвайте	да	се	обръщате	
пряко	към	получателя	или	вашата	целева	аудитория.	Използването	на	„Аз“,	„ние“	и	„Вие“	
извън	цитат	намеква,	че	вашето	копие	е	реклама,	а	не	за	прес-съобщение.

Не	посочвайте	е-мейл	адрес	в	съобщението,	защото	рискувате	да	не	получите	всичко,	
заради	защитата	от	спам.

Крайната	точка	на	традиционното	съобщение	в	новините	съдържа	най-малко	нови-
нарски	материал.	Но	за	едно	онлайн	съобщение	е	типично	да	обобщи	основните	точки	в	
един	параграф,	подобен	на	следващия.

За	допълнителна	информация	относно	новината	предмет	на	настоящото	съобщение	
(или	за	материал,	копие	или	демо),	свържете	се	с	________________________	или	посетете__________	
_____________.

За	вашата	организация:
Включете	кратка	информация	за	вашата	организация	или	лицето,	което	касае	нови-

ната,	преди	да	предоставите	списък	с	името	и	телефонния	номер	на	лицето	за	контакт.

За	контакти:
________________________



138 обичай ближния си

глава.4
Листовка 2

Умения за водене на преговори
Добрите	умения	за	преговори	гарантират,	че	другите	разбират	на	какво	наблягате	и	ви	по-

магат	да	убедите	другите	да	се	включат	в	предложения	курс	на	действие.	Лоши	навици	в	пре-
говорите	може	бързо	да	отчуждят	тези,	на	които	говорите	и	да	подкопаят	вашето	съобщение

Полезни съвети
Всички печелят	Търсете	решения,	които	ще	бъдат	от	полза	и	за	двете	страни.	Бъдете	готови	

за	компромис	относно	някои	области,	но	бъдете	много	ясни	за	това,	за	което	няма	да	преговаряте.	
Опитайте	се	да	мислите	за	това,	което	може	да	се	предложи	така,	че	другата	страна	е	доволна.

Задавайте въпроси,	така	че	да	можете	да	идентифицирате	областите,	в	които	може	
да	се	извлекат	ползи.	Това	също	ви	помага	да	се	избегне	спиралата	на	атака	и	защита.

Искайте разрешение	Това	ви	дава	контрол,	без	да	се	налага	да	се	стига	до	бой,	за	да	
вземете	думата.	„Бих	искал	да	предположа,	че	...“	или	„Може	ли	да	попитам...?

Проверявайте и обобщавайте	Уверете	се,	че	всеки	разбира	и	тълкува	нещата	по	съ-
щия	начин	и	приема	да	действа	съгласно	тях.	Това	помага	за	изграждане	на	доверие	и	из-
бягва	объркването	и	разбиването	на	връзката	по-късно.

Обяснете причините	за	другите	страни,	така	че	да	са	наясно	защо	предлагате	този	
курс	на	действие.	Не	ги	оставяйте	да	вкарат	в	изказването	ви	изопачен	и	скрит	смисъл.

Бъдете чувствителни	към	промени	в	настроението,	неочаквани	откровения	или	ре-
акции,	защитна	реакция,	скука	или	липса	на	интерес	–	и	променете	подхода	си	към	тях.

Знайте кога да спрете	Бъдете	наясно	до	каква	степен	можете	да	налагате	определена	
линия	на	разговора,	бъдете	готови	да	продължите	отново	по-късно,	ако	е	необходимо.

слушайте и не бъдете безучастни	Слушайте	проблемите	и	се	опитайте	да	отговори-
те	на	тях.	Оставете	ги	да	говорят	първи,	ако	е	необходимо.

Не правете така
Емоционален подход, използващ	 субективни	 или	 емоционални	 думи;	 не	 добавя	

нищо	към	вашия	случай,	а	само	обвинява	другата	страна	несправедливо	или	безпричинно.
спирали на атака и защита	Ако	не	слушате	чуждата	гледна	точка	и	просто	защитава-

те	своята	собствена	позиция,	това	може	да	доведе	до	спор	и	е	по-трудно	да	убедите	другите.
Изброяване на аргументи,	 причини	и	информация	 за	 подкрепа	на	 предложението	

може	да	подразни	слушателите	и	да	ги	накара	да	забравят	основните	точки.
Контра-предложения,	ако	контрирате	всяко	предложение	от	другата	страна	с	едно	

от	вашите	собствени,	убеждаването	ще	стане	много	по-трудно.
Гняв	
Викането	по	някой	може	да	дискредитира	вашето	съобщение	и	предполага	слаби	аргументи.
Подигравка / неуважение	Това	ще	накара	другия	да	се	затвори	и	дори	може	да	при-

ключи	срещата	по-рано.
Прекъсвания	Това	може	да	дразни	лицето,	което	говори	и	другите,	които	ще	си	поми-

слят,	че	не	слушате,	ще	направят	същото	с	вас.
Да приемате нещата лично	Това	може	да	доведе	до	обидени	не	е	задължително	да	

касае	проблема.

ЗАКлюЧЕНиЕ
В	предишните	части,	предложихме	някои	(но	не	всички)	техники,	използвани	успешно	в	на-

чалните	етапи	на	застъпничеството.
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4.5 ПРЕДлоЖЕНиЯ ЗА оБуЧЕНиЯ

Провеждане на отделни срещи в общностите – например

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Библейски	и	богословски	основи	на	
Каритас

2	часа

Важни	документи 2	часа

Идентичност	на	ЕК 3	ч Въведение,	молитва,	теория	
обяснения,	въпроси,	симулация

Основна	роля	–	педагогически	роля 2	часа

Основна	роля	–	да	знаят	своята	
територия

2	часа

Основна	роля	–	социални	услуги 2	часа

Основна	роля	–	координация	и	
сътрудничество

2	часа

Доброволният	труд	–	идентичност 3	ч

Доброволният	труд	–	казус 2	часа

Изготвяне	на	проект 3	ч

Работа	в	екип 3	ч

Организиране	на	срещи 3	ч Въведение,	молитва,	групова	
работа,	теория	обяснения

Пълен график за обучения в общността или на епархийно ниво – пример

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Първи	ден:
Основи	на	Каритас

Идентичност	на	Каритас

Втори	ден:
Основни	функции	на	ЕК

ТРЕТИ	ДЕН:
Доброволният	труд

Работа	в	екип

Четвърти	ден:
Изготвяне	на	проектно	
предложение
Провеждане	на	среща
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Един ден основен курс на обучение – пример 1

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Въвеждане 30	мин.

Основи	на	Каритас 60	мин.

Данни	за	ЕК 90	мин.

Основни	функции	ЕК 90	мин.

Доброволният	труд 90	мин.

Един ден основен курс на обучение – пример 2

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Въвеждане 30	мин.

Данни	за	ЕК 60	мин.

Педагогическа	роля 90	мин.

Познаване	на	територията 90	мин.

Социални	дейности 45	мин.

Координация	и	сътрудничество 45	мин.

Два дни обучение – пример

Първи ден:

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Въвеждане 30	мин.

Основи	на	Каритас 60	мин.

Данни	за	ЕК 90	мин.

Основни	функции	на	ЕК 180	мин.

Втори ден:

тЕМА сРОК МЕтОДОЛОГИЯ

Доброволният	труд 180	мин.

Работа	в	екип 90	мин.

Изготвяне	на	проект 90	мин.
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4.6 ВиЕ КАТо оБуЧиТЕл

Планирането	и	провеждането	на	обучения	не	е	лесна	работа.	Вие	ще	трябва	да	се	грижите	
за	много	неща,	ако	искате	обучаваните	да	участват	и	да	научат	това,	което	им	преподавате.	В	
това	кратко	въведение	представяме	само	някои	основни	неща,	които	един	обучител	трябва	да	
приложи.

Създаване на добра атмосфера

Една	добра	учебна	атмосфера	понякога	е	по-важна	от	другите	умения	или	познания	на	обу-
чител.	Ако	не	достигнат	минималното	ниво	за	добра	атмосфера,	обучението	няма	да	отговаря	на	
очакванията	на	обучавания.	Ето	защо	трябва	да	бъдете	сигурни,	направете	всичко	възможно,	за	
да	се	създаде	една	добра	атмосфера.	Някои	от	най-важните	елементи	са:

Настройка на зала за обучение
Уверете	се,	че	всеки	участник	има	място	да	седне	и	маса	(ако	решите	да	работите	по	този	

начин)	за	писане.	Уверете	се,	че	може	да	виждате	всеки	и	че	разполагат	с	нагледни	материали.
Опитайте	се	да	избегнете	привилегировани	места,	защото	това	няма	да	създаде	необходимото	
равновесие.	Друго	важно	нещо	е	да	се	провери	за	светлини	и	шумове	в	залата	за	обучение,	както	
и	електроенергия,	ако	е	необходимо.

Поздравете всеки участник
Трябва	да	сте	първият	човек	в	залата	за	обучение,	не	можете	да	рискувате	хората	да	ви	ча-

кат.	Лично	поздравете	всеки	човек,	ако	това	е	възможно	и	се	опитайте	да	създадете	положителна	
атмосфера	и	връзка	с	тях.

Запознайте се с обучаваните
Преди	да	започне	обучението,	опитайте	се	да	получите	информация	за	вашите	ученици,	кои	

са	те,	на	колко	години	са,	каква	е	мотивацията	им,	какъв	е	техният	произход,	имат	ли	опит	в	
темите,	а	също	и	в	рамките	на	вашето	обучение.	Бъдете	сигурни,	че	ще	познаете,	ако	има	лоша	
връзка	между	някои	от	участниците.

Използването на хумор
Преди	и	по	време	на	обучението,	както	и	в	неформални	дейности,	като	почивки	или	обеди	се	

използва	хумор.	Това	е	нещо,	което	ще	ви	помогне	да	създадете	добра	атмосфера	и	ще	ви	помогне	
да	се	отпуснете	с	учащите.	Това	не	означава,	че	няма	да	ви	разглеждат	като	прекалено	сериозен	
или	не	професионален	треньор.

умението на въвеждането
Умението	на	въвеждане	е	много	важно	за	успеха	на	вашето	обучение.	Причината	е	много	

проста.	В	началото	участниците	са	по-концентрирани	и	любопитни.	Трябва	да	ги	грабнете	в	на-
чалото,	ако	искате	те	да	бъдат	с	вас	през	цялото	време.	Използвайте	това	умение	да	ги	мотиви-
рате,	да	обясните	какво	и	как	ще	работят,	направете	връзка	между	очаквания	и	познати	теми.	Не	
забравяйте,	че	това	е	само	въведение,	така	че	не	употребявайте	повече	от	20%	от	времето	си	за	
въведение.



142 обичай ближния си

глава.4
Принципът за въвеждане умения се основават на:

I	-Въздействие	(предизвикайте	интерес	–	направете	нещо	творческо,	за	да	ги	грабнете	още	
в	началото)

N	-	Нужда	(обяснете	защо	е	важна	тази	тема)
T	-	Заглавие	(не	забравяйте	–	напишете	заглавието	на	обучението)
R	–	Разпростиране,	граници	(каква	е	времевата	рамка,	дневен	ред)
O	-	Цели	(какво	участниците	ще	бъдат	в	състояние	да	направят	и	знаят	в	края	на	обучение-

то)
(S)	-	Стил	(какъв	стил	ще	се	използва	–	презентация,	дискусия,	лекции,	работа	и	др	група)

Умения да променяте

Това	умение	е	важно,	защото	ви	помага	да	се	привличе	и	задържи	вниманието	на	учениците;	
освен	това	спомага	за	изграждане	на	разбирателство	и	позитивни	работни	отношения,	насърча-
ване	на	обучаемите,	като	бъдат	ангажирани	и	се	избегне	скуката	по	време	на	обучението.

Ключови	компоненти	на	умението	са:
•	 При	контакт	с	очите	–	трябва	да	се	поделят	справедливо	сред	групата,	така	че	всеки	да	

знае,	че	обучаващият	се	интересува	от	тях.
•	 Движение	–	трябва	да	бъде	целенасочено,	да	показва,	че	обучаващия	държи	на	студен-

тите	и	се	интересува	от	урока.
•	 участия	на	обучаемите	–	обучаващия	задава	въпроси,	въвежда	дискусии	или	упражне-

ния	за	насърчаване	на	учащите	да	участват.	Опитайте	се	да	мислите	за	някоя	група	/	
чифт	или	индивидуални	задачи.

•	 Промяна	в	модела	на	речта	–	обучаващия	променя	вида	на	темпото,	обема,	или	тълку-
ването	на	словото.	Когато	говори	за	важни	неща,	той	или	тя	трябва	да	говори	бавно	и	с	
голям	обем.

Умението за задаване на въпроси

Това	е	може	би	най-сложното	и	най-подценявано	умение	на	преподавателите.	Преподавате-
ли,	които	стават	по-квалифицирани	в	използване	на	въпроси,	повишават	нивото	на	обучаваните	
и	техните	постижения,	създава	се	по-ефективна	социална	среда	на	обучение.	Всеки	път,	когато	
обучаващият	каже	нещо,	губи	възможността	да	остави	учащите	сами	да	се	сетят	за	същото	нещо.

Основи:
•	 „Фокус“	–	треньора	отправя	общи	въпроси,	за	да	включи	колкото	се	може	повече	обуча-

еми,	а	след	това	пита	по-конкретни	въпроси	(с	акцент	върху	конкретна	задача).
•	 Посока	–	треньорът	поставя	въпроса	пред	цялата	група	и	след	това	избира	кои	от	уча-

щите	да	отговорят	на	тях,	като	ги	извиква	по	имена.
•	 Пауза	–	треньорът	задава	въпрос	и	прави	пауза	за	няколко	секунди,	така	че	учащите	

могат	да	мислят	за	техните	отговори.	Това	е	много	важно,	ако	искате	участниците	да	ви	
дадат	отговор.

•	 Примерни	въпроси	–	питайте	учащите	да	приведат	примери	за	теми.
•	 Припомни,	–	задайте	въпрос,	който	просто	ще	даде	възможност	на	обучаваните	да	си	

припомнят	нещо
•	 Поддръжка	–	задайте	въпрос,	за	да	разберете	защо	определени	отговори	са	били	дадени	

по-рано

Като	цяло	можем	да	кажем,	че	основните	въпроси	трябва	да	бъдат	готови	преди	обучението.	
Когато	зададете	въпрос,	директно	той	е	насочен	цялата	група,	така	че	всеки	може	да	си	помисли.	
Дайте	им	малко	време	за	техните	отговори.
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Методология „новините в десет часа˝

Repetitio est mater studiorum	или	Повторението е майка на научаването!	Това	умение	е	нещо,	
което	помага	на	преподавателите	да	не	говорят	твърде	много	за	общи	неща,	а	да	бъдат	много	
специфични	в	конкретни	области.	Вие	винаги	имате	възможност	да	избирате	между	учащите	да	
дадете	тон	на	нова	информация,	която	те	не	могат	да	си	спомнят	или	можете	да	изберете	да	се	
повтаря	много	пъти,	на	една	и	съща	информация,	така	че	те	да	запомнят	и	разберат.	Ето	как	тази	
методология	работи:

•	 Кажете им какво възнамерявате да им кажете	-	направете	кратко	въведение	в	начало-
то,	обяснете	какво	ще	правите,	как	и	какви	ще	бъдат	целите

•	 Тогава им кажете каквото имате да им казвате	-	централната	част	на	обучението,	тук	
можете	предадете	своите	виждания	на	другите	участници

•	 След това им кажете какво им казахте	-	направете	кратко	резюме	в	края	на	обучението,	
повторете	ключови	думи	–	послания

Нагледни помагала

Онагледяването	помага	на	преподавателите	да	предадат	съобщението	до	участника.	Те	са	
само	помощни	средства,	а	не	основните	средства	за	предаване	на	съобщението.Препоръчително	
е	да	ги	използват,	доколкото	е	възможно	и	необходимо.	Възрастните	учат	по-добре	с	нагледни	
материали,	и	научните	изследвания	показват,	че	83%	от	нова	информация,	която	събираме,	е	
чрез	нашите	очи.	Златното	правило	за	е	„Кажете	го	кратко	и	просто”

Визуалните	средства	следва	да	бъдат:

•	 Приятни	за	окото
•	 Лесни	за	четене
•	 Сбити
•	 Подредени
•	 Колоритни

Това	не	означава,	че	нагледните	материали	трябва	да	бъдат	създадени	от	професионален	
художник	или	графичен	софтуер.	Понякога	ръчно	изработени	такива	работят	по-добре	и	оставят	
по-силно	въздействие.	Ето	някои	полезни	съвети	за	онагледяване:

•	 Да	не	се	чете	от	тях,	всеки	път,	когато	се	говори,	трябва	да	гледате	участниците
•	 Да	не	се	пишат	повече	от	5-7	реда	на	една	страница	(Power	Point,	флипчарт)
•	 Уверете	се,	че	всеки	може	да	ги	види
•	 Направете	го	толкова	голямо,	колкото	можете
•	 Бъдете	креативни,	използвайте	цветове,	дизайн
•	 Да	не	се	пишат	всички	фрази,	само	ключовите	думи
•	 Да	не	се	говорят	и	пише	едновременно	(за	флипчарт	или	таблици)	
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•	 Знам	кои	са	участниците	и	колко	ще	бъдат.
•	 Проверих	залата	за	обучение.
•	 Проектирах	набор	от	конкретни	и	измерими	средства	с	образователни	цели.
•	 Имам	подготвено	кратко	въведение	за	 себе	си	 (това,	което	аз	ще	кажа	/	направя,	

кога	и	как).
•	 Подготвих	основни	въпроси	и	примери.
•	 Подготвих	различна	методология	за	предаване	на	посланието	ми.
•	 Създадох	нагледни	материали.
•	 Имам	подготвени	материали	за	участниците.
•	 Реших	начина,	по	който	ще	обобщавам	моите	послания	в	края.


