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Who we are
Non-governmental, public organization of the Catholic Church in Bulgaria;



People united by common principles and ideas based on willingness to support the people in need;






Association of like – minded people – employees, associates and volunteers who share a common understanding
about the meaning and necessity of doing service for the common good;

Сътрудничество с други хуманитарни и благотворителни организации.
Субсидиарност, която ни води към уважение на автономията за всички дейности на местно ниво;

Part of the global family Caritas Internationalis – a confederation of the charitable organizations of the Catholic
Church which unites 162 national organizations from all over the world;




Federation of diocesan Catholic organizations: Caritas Plovdiv, Caritas Ruse and Caritas Sofia.

Състрадание, помирение и диалог като средство за разрешаване на конфликт;
Въвличане на нуждаещите се в социалните дейности и стимулиране на тяхната активност за поемане на
отговорността сами да си помогнат;
Солидарност, при която личният интерес отстъпва на общността;
Зачитане и неприкосновеност на човешкото достойнство без оглед на расова, етническа, религиозна,
полова и политическа принадлежност;








Кои са нашите принципи
What we do
We provide the network with information, aimed at increasing the effectiveness of the social work;



We help the people in need through our network of member organizations and their local structures;





We encourage the dialogue, cooperation, coordination and exchange of experience among the organizations
in the network;

We lobby before the state and external donors.



We cooperate with other organizations, stressing emphasis on ecumenism;



We represent the network and protect tits interests at national and international level;



We support our organizations in their capacity-building;



What we would like to achieve



Living reality in which all people, especially the extremely poor and oppressed, find hope and strength to
become a valuable part of the world;
Life in which the earthly gifts are shared by all and where every creature is looked upon with love and faith,
in the name of the wellbeing of the future generations;
Society where the most important thing is man’s dignity who was created in the image of God and where
there is no discrimination, violence, intolerance and poverty;

Лобираме пред държавата и външни дарители.




World that reflects the kingdom of God, where justice, peace, freedom, truth and solidarity reign.

Свят, отразяващ Божието царство, където царуват справедливостта, мирът, свободата, истината
и солидарността.
Общество, в което най-важно е достойнството на човека, създаден по Божи образ и подобие, в което
няма дискриминация, насилие, нетолерантност и бедност;
Живот, в който земните дарове се споделят от всички, а на всяко създание се гледа с любов и вяра
за доброто на бъдещите поколения;
Жизнена реалност в която всички хора, най-вече крайно бедните и потиснатите, намират надежда
и сили да се почувстват като пълноценна част от света;
Сътрудничим с други сродни организации с акцент върху екуменизма;
Представляваме организациите от мрежата и защитаваме техните интереси на национално
и международно ниво;
Подкрепяме нашите организации в изграждането на капацитета им;
Насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от
мрежата;
Предоставяме информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност;
Подпомагаме нуждаещите се хора чрез нашата мрежа от организациите-членки и техните структури
по места;








Какво искаме да постигнем







Какво правим
What our principles are

Subsidiarity, which entails respect for the autonomy of all activities carried out on a local level;



Solidarity, in which the personal interest gives way to the interest of the community;



Respect for human dignity regardless of racial, ethnic, religious, gender and political affiliation;



Involving the needy in the social activities and stimulating them to take up the responsibility to help
themselves;
Compassion, reconciliation and dialogue as a means of resolving conflicts;



Неправителствена, обществена организация на Католическата църква в България;

Collaboration with other humanitarian and charity organizations.





Федерация на епархийни католически организации: Каритас Пловдив, Каритас Русе и Каритас София.
Част от световното семейство Каритас Интернационалис – конфедерация на благотворителните
организации на Католическата Църква заедно с още 162 национални организации от цял свят;
Сдружение от единомишленици – служители, сътрудници и доброволци, които споделят разбирането
за смисъла и необходимостта от извършване на общественополезна дейност;

Хора, обединени от общи принципи и идеи, основаващи се на помощ за хората в нужда;








Кои сме ние
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Обръщение на Президента на Каритас България

Скъпи приятели,
Отправна точка в дейността на Каритас е разбирането, че
всяко човешко същество има право на зачитане, уважение,
закрила, грижи, социална сигурност. Затова в центъра на нашето внимание са онези групи от хора в българското общество, които по различни причини са ограничени в участието си в социалния живот и упражняването им на основни
човешки права. Поради тази причина те попадат в ситуация на бедност или са изложени на риск от маргинализиране
и социално изключване.
Изминалата 2010 г. беше посветена на борбата с бедността и социалното изключване.
В рамките на 12 календарни месеца на национално и европейско равнище се организираха различни инициативи и събития, които привличаха общественото внимание върху
проблемите на бедността и различните възможности за подкрепа на хората живеещи
в бедност.
Работата ни с бедни и уязвими хора поставя Каритас в центъра на социалната борба
между социалното изключване и социалната интеграция. За нас интеграцията е задължение свързано с правата на човека. Пълното развитие на всеки човек се постига чрез
живот в обществото, който на свой ред се основава на човешкото достойнство и човешките права. Процесът на активно интегриране не може да бъде едностранна задача,
възложена на тези, които не притежават ресурси, или на тези, които предоставят
ресурсите – това е задача на цялата общност.
Ние разбираме интеграцията в смисъла на осигуряване на равен достъп до услуги, възможности и права на уязвимите групи така, както същите са достъпни за всички останали членове на обществото.
За постигането на интегрирано човешко развитие в българското общество Каритас
работи в две основни направления: предоставянето на социални и здравни услуги на
уязвими групи от хора чрез своите организации членки и застъпнически действия пред
властите за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални
политики, които да гарантират подобряване качеството на живот на тези хора.
Бих искал да благодаря на всички наши партньори, спомоществователи, служители и доброволци с подкрепата на които продължаваме да предоставяме социални услуги и подкрепа
на онези хора, които се нуждаят от нашата помощ.
Нека всички заедно да продължим да обединяваме сили и ресурси, така че да бъдем полезни
и в подкрепа на хората в нужда, които живеят в бедност или са в риск да изпаднат в ситуация на бедност.

Епископ Петко Христов
Президент на Каритас България.

Застъпничество
Като организация, която предоставя социални услуги
в своята ежедневна работа, ние се срещаме директно
с бедните и уязвими хора и познаваме добре техните
проблеми и потребности.
Стъпвайки върху този опит, планираме и осъществяваме застъпнически действия пред властите за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни
социални политики. Такива, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и
уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им
до социални, здравни и образователни услуги.
Каритас България развива дейности по застъпничество за справедливи социални каузи.
Член е на „Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет”.
Участва съвместно с други организации в разработването на документи свързани със социалната политика в страната.

През 2010 г. нашата основна кауза в областта на застъпничеството имаше за цел да привлече вниманието към
необходимостта от дългосрочни грижи в обичайна домашна среда за възрастните, болни и самотни хора,
състоянието на които изисква наблюдение и дългосрочна подкрепа. Безспорен факт е, че развитието на
услугите за възрастни изостава, както по отношение на
услугите в общността, така и по отношение на реформите в институциите за възрастни. В България липсват
услуги, които да съдействат на възрастните хора да запазят своя самостоятелен начин на живот и да продължат да живеят в общността, в собствения им дом,
където се чувстват най-добре. Ето защо за нас е
от изключително значение при планирането на различните форми на подкрепа да се отчитат всички потребности на възрастните хора, включително и здравните.
Затова и усилията ни са насочени към развитието на
комплексни медико-социални услуги, които освен, че
ще осигурят на възрастните хора спокойствие и уют в
собствения им дом, ще предотвратят и излишното им
хоспитализиране и/или настаняване в институции.
От изключителна важност е гарантирането от страна на
държавата на достъпа, дългосрочната устойчивост и
финансова обезпеченост на тези услуги. Пилотните
практики в рамките на външно финансиране или оперативни програми не може да осигури на хората необходимата им сигурност. Кауза, за която работим от
години и ще продъл-жаваме да инициираме работни
срещи и дискусии, както и активно да се застъпваме за
необходимостта от домашни грижи, като форма на
дългосрочна грижа за възрастните и болни хора, докато не им бъде гарантирана напълно социалната и
здравна защита в България.
На кръгла маса организирана от МТСП, Генералният
секретар на Каритас България представи позицията
на организацията по отношение на приоритета за приобщаващ растеж на Стратегия 2020 в национален контекст и неговата връзка с общата цел за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване в
рамките на Стратегията. В препоръките беше отделено
специално внимание на възрастните хора. Растящия
им брой и ситуацията на бедност в която живеят преобладаващата част от тях, показва необходимостта от
разработване на отделни мерки, които да насърчават
продължаването на техния активен живот в избраната
от тях общност.
Подкрепата за възрастните хора беше поставена в специфичните подцели приети от Министерски съвет, относно националната цел за социално включване и
намаляване на бедността към които България ще се
стреми да достигне в изпълнение на своите ангажименти по изпълнение на Стратегия 2020 на Европейския съвет.
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Дейности
Каритас България подпомага нуждаещите се чрез своите
организации членки и техните структури по места, като
се стреми да координира и предоставя качествени и
ефективни услуги, съобразени с нуждите на клиентите.
Услугите, осигуряващи комплексна грижа за хората в
нужда са социални, здравни и образователни.
Каритас се стреми да изгражда и публично частни
партньорства с общините в предоставянето и управлението на социални услуги.
Каритас развива дейности и в подкрепа на хора пострадали от природни бедствия.

Национална програма
Домашни грижи

Подкрепа на нуждаещите
след наводненията

Икономическата обстановка в страната все още не позволява
на голяма част от възрастните хора да водят нормален начин
на живот, без да се притесняват за осигуряването на храната,
необходимите лекарства, плащането на сметки за отопление
и електричество. Най-близките на много от тях живеят и работят в големите градове или в чужбина и нямат възможност
да им оказват ежедневна подкрепа. Много от възрастните
хора живеят в безпокойство и несигурност, в самота и изолация. В особено трудно положение са болните и самотните, състоянието на които изисква наблюдение и дългосрочни грижи.

В следствие на наводненията и градушките, сполетели
страната ни през февруари и юли 2010 г., организациите
членки на Каритас България подпомогнаха най-пострадалите и уязвими семейства. За съжаление не беше възможно
да подкрепим всички пострадали, затова създадохме критерии въз основа на които определени групи от населението получиха помощи с предимство - многодетни и
социално слаби семейства, възрастни хора с ниски доходи,
семейства с безработни родители, самотни майки.

През 2010 г. шестте центъра за домашни грижи на Каритас
в Русе, Белене, Малко Търново, Раковски, Житница и
София обслужваха средно по 360 клиенти на месец.

Общо в страната бяха подпомогнати 1 971 домакинства с
хранителни и хигиенни пакети и строителни материали.
Пострадалите семейства са от районите на гр. Елхово, община Тунджа, област Ямбол, кв. Долно Езерово, община
Бургас, гр. Съединение, обл. Пловдив, обл. Пазарджик, гр.
Брегово, обл. Видин, областите Добрич, Силистра, Плевен,
Русе, Търговище, Велико Търново и др.

Те продължиха традицията от самото им създаване да предоставят домашна грижа-комплексни медико-социални услуги на възрастни и болни хора от общо 14 населени места.
Хората, на които предоставят услуги мобилните екипи от
медицински сестри и домашни помощници на Каритас са в
изключително трудна социална ситуация, с ниски и недостатъчни доходи, в невъзможност сами да се грижат за себе
си и домакинството, със съпътстващи сериозни здравословни проблеми и тежки заболявания. Те не могат да си
позволят скъпо платени медицински манипулации, живеят
изолирано и са с ограничен достъп до здравни и социални
услуги, а състоянието им изисква наблюдение и дългосрочни грижи.

Предоставена помощ:

Финансова подкрепа: Католически служби за помощ,
Каритас Австрия, Каритас Албания, Каритас Германия,
Критас Испания и Каритас Италия.

Възрастните хора, на които предоставяме услуги са предимно самотно живеещи и не разчитат на подкрепата на
близки и роднини. Не са малко случаите, в които сътрудниците на Каритас са единствените хора, които ги посещават и влизат в техните домове.
Предоставени услуги:
17 715 посещения в дома; 51 704 медицински услуги; 10 647
специализирани услуги на обгрижване; 18 467 социални услуги; 436 услуги са предоставени на място в центровете.
Финансова подкрепа: Каритас Германия
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Прием и работа с доброволци
Работата с доброволци е важна за Каритас, независимо
дали те са от български или чуждестранен произход. Това
е добра възможност за реализирането мисията и визията
на нашата организация за изграждане на едно по-справедливо и солидарно общество.

През 2010 г. бяха извършени следните дейности:





Проведено анкетно проучване в училища в София, Русе
и Бургас за честотата и начина на ползване на интернет
от учениците;
Изготвена, преведена и разпространена информационна листовка;
Стартира информационна кампания по предстоящите
дейности - разработване на наръчник за учители и родители относно опасностите в интернет за деца и
юноши, провеждане на информационни срещи по темата с ученици.

Финансова подкрепа:
Daphne III 2008 JLS/2008/CFP/DAP/2008-1

За по-добра среда за децата
в България - проект
за превенция трафика
на деца и младежи

За 2010 г. Каритас посрещна 6 млади доброволеца от
различни националности – Германия, Франция, Белгия,
Швеция.
Те бяха ангажирани в дейности на организациите членки,
които се извършват в центровете за социални услуги на територията на гр. София:


мобилен кабинет-линейка на Каритас София за работа
със зависими



център„Благовещение”



социален център„Рождество Христово”

Освен в стандартните дейности, доброволците от ЕДС
взеха участие в някои кампании, провеждани от Каритас
на национално ниво, като кампанията„Нулева бедност”.
Работата с доброволците се осъществява чрез финансовата подкрепа на Програма„Младежта в действие” Национален Център „Европейски Младежки Програми
и Инициативи”.

Трафикът на хора е организирана криминална дейност с
цел висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви
обещания. За голяма част от обществото този проблем изглежда нереален и/или отдалечен от тях. Страшната истина
е, че това е една от големите опасности в България.
Извършени дейности по проекта:




Проведени обучения със 133 класни ръководители и
педагогически съветници от 15 училища /включително
основни, средни, езикови и професионални/;
Проведен информационен час посветен на трафика на
хора в 125 класа с около 2750 ученика от 5-ти до 12
клас.

В резултат на семинарите голяма част от учениците вече
познават основните понятия свързани с трафика на хора,
законодателството и механизмите за предотвратяване на
проблема и за помощ на жертвите.
Бяха изградени и доброволчески отряди от ученици, които
да реализират информационни кампании в училищата с
помощта на обучените вече учители и Каритас.
Финансиране: Холандска Фондация на Вярващите

Срещу Трафика на Жени

Проект„Изгубени в света
на киберпространството“
Основните цели на проекта са да се покажат рисковете и
опасностите свързани с безразсъдното поведение при установяване на контакти в социалните мрежи на децата,
които могат да ги превърнат в обект на изнудване, насилие, трафик и др., като се повиши осъзнатостта на родителите и учителите чрез информационни кампании и
срещи.

 • Каритас България • Годишeн отчет 2010 • www.caritas-bg.org

Необходимостта
от образование за развитие
Последните проучвания показват, че 94% от населението
не е информирано за Целите на хилядолетието за развитие
(ЦХР). Каритас цели повишаване информираността
относно редица глобални проблеми на развитието,
включващи околната среда, бедността, достъпа до
образование, равенството между половете и др. чрез
популяризиране на обучението за развитие като важен
компонент на учебните програми в България. Смятаме, че
нашата инициатива ще отговори на нарасналата необходимост от въвличане на младите хора чрез информиране и разработване на конкретни програми от
дейности по посока реализиране целите на хилядолетието
за развитие. Работим заедно с още шест неправителствени
организации, академичните институции и училища в
градовете София, Стара Загора и Благоевград.

Социален център
„Рождество Христово“
Целта на Центъра е да облекчава и подобрява живота на
самотните майки като закрилници на живота на детето
чрез утвърждаване на християнските ценности и подкрепа
при формиране на трудови и социални навици. Всичките
ни усилия и дейности са насочени към изграждане на
позитивна и активна позиция на майките в обществото,
като постигат социална стабилност и финансова самостоятелност.
През изминалите 13 години от своето създаване Центъра
е помогнал на над 300 майки с едно или повече деца. Над
60 от тях постигнаха добър материален и социален статус,
а няколко майки работят на трудов договор като щатни
служители в самия Център„Рождество Христово”.
Финансова подкрепа: JONA – Швейцария

Финансиране: EuropeAid/17765/C/ACT/MULTI-1, NonState Actors and Local authorities in Development - Public awareness and edication for development in Europe

Национални кампании
Кампания„Възрастни,
самотни и болни хора“
Възрастните хора се чувстват най-спокойно и добре - в
собствения им дом. Възрастта, социалното положение,
ниските им и недостатъчни доходи, липсата на близки и
съпътстващите ги сериозни здравни проблеми налагат
необходимостта от специализирана подкрепа и грижа в
техния дом. Здравните им и социални потребности налагат необходимостта от предоставянето на комплексни
услуги.
В отговор на тези техни потребности, вече 8 години нашите мобилни екипи от медицински сестри предоставят
почасови и комплексни здравни и социални услуги в обичайната домашна среда на възрастни, самотни и болни хора, които са в тежко здравословно и социално положение.
През 2010 г. обявихме национална кампания, която беше
подкрепена от много и различни хора. Услугата „Домашни грижи” беше избрана и призната като една от 30-те
социално значими каузи включени в дарителската
кампания на Райфайзенбанк България „Избери, за да
помогнеш”.
Общата стойност на получените дарения за 010 г. са
1 710 лева, с които ще подкрепим повече от 5 възрастни и самотни болни хора.
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Нулева бедност
Каритас Европа стартира кампания„Нулева Бедност”в подкрепа на инициативата на Европейската комисия за борба
с бедността и социалната изолация. Съпричастните с кампанията организации на Каритас в Европа използваха за
инициативите си общо лого, плакати, значки и други материали. Кампанията беше официално открита на 27.01.2010
в европейския парламент с представяне на документа„Бедността сред нас”. Изработен по инициатива на Каритас Европа и преведен на 12 езика, включително български, този
документ съдържа инструменти за оценка на бедността и
разкази на хора от организацията, преки свидетели на живота в бедност. Каритас България участва в подготовката на
кампанията и след официалното и откриване започна организирането на свои инициативи в нейна подкрепа.
Кампанията „Нулева Бедност” в България стартира на
01.07.2010 г. и завърши в края на годината. Официалната
страница на кампанията беше преведена на български
език, както и двете части на документа„Бедността сред нас”.
Преведен на български и разпространен беше наръчник
за провеждане на различни кампании. Кампанията беше
рекламирана през цялата година в медиите, както и на различни срещи. Информация за проведените инициативи
беше разпространена в българските медии и в мрежата на
Каритас в Европа.
В организацията при провеждането на инициативите се
включиха основно млади доброволци и хора от енориите
в различни населени места. В резултат на усилията през годината бяха събрани 8 310 подписа в подкрепа на„Петиция
за ограничаване на Бедността в Европа”инициирана от Каритас Европа и подкрепена от още много граждани на обединена Европа.

Духовно и организационно развитие
Каритас България подкрепя своите организации
членки в повишаване на капацитета, организационното развитие на техните структури и духовното развитие на техните доброволци и служители. Чрез
различни инициативи се стремим да направим така, че
хората в Каритас да познават принципите и ценностите
на социалното учение на Католическата църква, както
и да подобрим професионалния капацитет на служителите. В нашите структури работят не малко доброволци и ние полагаме усилия да ги стимулираме чрез
различни форми на индивидуално и групово развитие.
Структурите на Каритас имат нужда постоянно да подобряват своите вътрешни работни процеси и разбирането на сътрудниците за социалната и пастирска мисия
на Каритас. Има постоянна нужда да се поддържа организацията свързана с корените, благодарение на
които вярващите осъзнават своя дълг лично да подадат
ръка на ближния. Важно е да се усъвършенства професионализмът на ръководството и персонала, така че
Каритас да бъде инструмент за анимиране на обществото, както и силен конкурент в една децентрализирана среда, където властите делегират доставянето
на социални услуги на гражданските организации.
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Развитие на капацитета
за реакция при бедствени
ситуации
Каритас се стреми да реагира адекватно в бедствени ситуации с бързи и навременни действия. За тази цел разчита
на подготвени и добре обучени екипи за оценка на щетите,
които подготвят и реализират необходимите проекти.
През 2010г. провеждахме редица общи дейности между
организациите - членки за изграждане на капацитет в организацията за реакция при бедствия. Бяха организирани
и проведени въвеждащи и специализирани обучения за
доброволци.

Училище на Каритас
Училището на Каритас цели предоставяне на обучения на
всички, които желаят да сътрудничат на Каритас на енорийско, епархийно и национално ниво. Обученията се
предлагат от мобилен екип преподаватели чрез организирани групи по места в енориите.
Нарича се Училище, защото включва логически обвързани обучения, които формират 2 базови нива. Всяко ниво
съдържа 4 обучения в определена последователност, даващи знания за същността на Каритас, като Божия любов
и като институционален израз на християнското милосърдие.
През 2010 г. в „Училище на Каритас” се включиха 2 групи:
млади доброволци и сътрудници от Русе и Ямбол. За тях
това беше първо ниво и участието им в четирите обучения им послужи като въведение в същността на организацията.

Духовни упражнения
Над 130 души от цялата страна имаха възможност да се докоснат до забележителни места и да се обогатят от размишленията, срещите и контактите между тях. Водещи на
тези събития бяха свещеници. Размишленията, по време
на духовните упражнения, допринесоха за духовното израстване на нашите сътрудници. Те почувстваха принадлежност към едно голямо семейство на вярващи.
Контактът им със свещениците беше особено благоприятен в контекста на специфичната работа, с която се занимават, като допринесе и за по-доброто разбиране на
същността на Каритас като социално-пасторално измерение на Католическата църква.

Лятно училище за доброволци
През септември организирахме едно-седмично лятно
училище за доброволци в с. Покрован. Участваха доброволци от 4 енории, вкл. двама свещеници. В програмата
имаше обучителни сесии за доброволчеството – мотивация и измерения, трудова дейност – посещения на стари
хора в техните домове, посещения на местни забележителности.
Каритас Русе организира 2 форума за доброволци от
епархията, на които се включиха близо 100 души. Темите
бяха: „Какви милосърдни дела можем да направим в различните видове бедност”, „Доброволчеството като осъзнакт акт на любов към ближния” и „Вслушването в
Словото Божие е приоритет за християните и вдъхновение за милосърдни дела”. Водещи бяха енорийски свещеници и изпълнителният директор на епархийната
организация.

Обученията в рамките на „Училище на Каритас” осветлиха
ново-присъединените ни доброволни и платени сътрудници за корените и същността на нашата организация, за
структурното й развитие. Обратната връзка, която получихме от тях, показва удовлетворението от вниманието на
организацията към тях, задоволството от новите знания и
повишената им мотивация.

Финансова подкрепа: Реновабис, Каритас Германия, Каритас Испания и Каритас Франция.
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Каритас България в региона, Европа и света
Регионално сътрудничество
за развитие
В рамките за насърчаване и развитие на доброволчеството
сътрудничим с всички организации на Каритас от Западните Балкани. Четирима доброволци и един ръководител
взеха участие в международно лятно училище за доброволци, което организира Каритас Словения през август.
Там те се представиха в изложбата „Фото език” със свои
снимки на бедността, посетиха социални институции на Каритас, положиха доброволен труд. Над 30 души в продължение на една седмица имаха възможност да контактуват
и да се учат взаимно. През 2010 г. Каритас Словения беше
домакин на още едно международно събитие с българско
участие - поклонничество до Ponikva, родното място на
блажения A.M. Slomšek.
Четирима български участници се включиха в събитието
заедно с още над 2000 души от Словения и региона.

Международен семинар на тема
„Да помогнем на хората
засегнати или живеещи
с ХИВ и СПИН“
Каритас България беше домакин на форум, който се проведе по инициатива на Каритас Европа за трета поредна
година. Събитието събра представители на организациите
на Каритас от България, Русия, Украйна, Грузия, Албания,
Италия и Германия, осъществяващи дейности в подкрепа
на хора, заразени с вируса на ХИВ и болни от СПИН. Работната програма имаше за цел да представи не само теоретични позиции, но да покаже и успешни практики в
подкрепа на хората с ХИВ и СПИН.
Участниците имаха възможността да получат обширна информация по въпросите на ХИВ И СПИН и тяхното разпространение в регионален и глобален мащаб, начините
за превенция и видовете на поддържащо медикаментозно лечение; влиянието на тази пандемия върху обществото и семейството и най-вече отражението и върху
най-бедните.

Регионална конференция
на Каритас Европа
През 2010 г. Каритас България беше избрана за втори мандат в Изпълнителния Борд на Каритас Европа. По време на
регионалната конференция в Мадрид, състояла се през
юни 2010 г. представителите на 35 организации от цяла
Европа дискутираха и обсъждаха различни дейности свързани с Борбата срещу бедността в Европа. Наред с актуалните предизвикателства, беше избрано и ново Изпълнително бюро от 8 държави: Англия, Белгия, България,
Германия, Италия, Полша, Словения и Украйна с мандат
2011–2015.

Регионално сътрудничество
в случай на бедствия
Участие в създаването и работата на регионална група за
сътрудничество и взаимопомощ между организациите на
Каритас от съседните страни, които се сблъскват с едни и
същи трудности по време на бедствия.
Регионът е характерен с голям брой малки до средни по
размер бедствия. В отговор беше подготвен проект за„Намаляване на Риска от бедствия” в региона на Югоизточна
Европа. Дейностите са основно по превенция и подготовка
на населението в случаи на бедствия. Доказано е, че уязвимостта сред общностите и въздействията от бедствията
са много по-малки, ако местното население има необходимата информация и са предприети подготвителни мерки
преди да е станало самото бедствие.
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Преизбирането за втори мандат е положителна оценка
за цялостната дейност в страната и Европа на Каритас България.

Солидарност с пострадалите
от бедствия в света
Организацията ни активно се включваше в Апели за подпомагане на бедстващите по света. В България широко
разпространихме призив за подкрепа на хората, пострадали след опустошителното земетресение в Хаити, причинило хиляди човешки жертви, както и за хората от
Албания, понесли разрушителните наводнения, случили
се там в края на годината.
Със събраните дарения на стойност 1 538 лева бяха подкрепени най-пострадалите семейства в нужда.
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Каритас България е член на:


Каритас Интернационалис;



Български съвет за бежанци и мигранти;



Българска платформа за международно развитие;



Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет;



Платформа „Социални политики”;



Християнски организации срещу трафика на хора (COATNET);



Европейски организации за подкрепа и реинтеграция (ERSO)

Благодарим на всички донори, партньори, сътрудници, доброволци, колеги и
приятели, които безусловно и всеотдайно ни подкрепяха в работата ни през
годината! С вашата помощ, вярваме, че сме направили живота на хора в трудна
ситуация по-смислен и добър!
Ако желаете да подкрепите някои от дейностите на Каритас България, можете да дарите
чрез дебитна или кредитна карта с помощта на www.epay.bg – клиентски номер на Каритас
(КИН): 5559069 или по сметка в една от следните банки:
Първа Инвестиционна банка
София 1000, бул.„Васил Левски“ 95
IBAN BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC FINVBGSF
Титуляр на сметката: Каритас България

Райфайзен банк
София 1000, ул.„Янко Сакъзов“ 10
IBAN BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC RZBBBGSF
Титуляр на сметката: Каритас България

Основание за превод: Моля, посочете волята на дарителя, ако има конкретно такава.
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