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Кои сме ние
• Организация, създадена през 1993 г.
от
Епископската
конференция
на
Католическата църква в България.
• Федерация на епархийни католически
организации: „Каритас Русе”, „Каритас София”,
„Витания”.
• Неправителствена организация, регистрирана
в обществена полза.
• Част от световното семейство „Каритас
Интернационалис” – конфедерация на
благотворителните
организации
на
Католическата църква, заедно с още 162
национални организации от цял свят.

Какво правим

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

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

Какво искаме да постигнем
• Жизнена реалност, в която всички хора,
най-вече крайно бедните и потиснатите,
намират надежда и сили да се почувстват
като пълноценна част от света.
• Живот, в който земните дарове се споделят
от всички, а на всяко създание се гледа
с любов и вяра за доброто на бъдещите
поколения.
• Общество,
в
което
най-важно
е
достойнството на човека, създаден по
Божи образ и подобие, в което няма
дискриминация, насилие, нетолерантност
и бедност.
• Свят,
отразяващ
Божието
царство,
където царуват справедливостта, мирът,
свободата, истината и солидарността.

Кои са нашите принципи
• Зачитане и неприкосновеност на човешкото
достойнство без оглед на расова,
етническа,
религиозна,
полова
и
политическа принадлежност;
• Солидарност, при която личният интерес
отстъпва на общността;
• Субсидиарност, която ни води към уважение
на автономията за всички дейности на
местно ниво;
• Въвличане на нуждаещите се в социалните
дейности и стимулиране на тяхната
активност за поемане на отговорността
сами да си помогнат;
• Състрадание, помирение и диалог като
средство за разрешаване на конфликт;
• Сътрудничество с други хуманитарни и
благотворителни организации.

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
• Християнски организации срещу трафика на хора (COATNET)
• Европейски организации за подкрепа и реинтеграция (ERSO)
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„Каритас” Милосърдна Любов и Посвещение на Ближния

Като благотворителна организация на Католическата църква, „Каритас” следва своята мисия за
изграждане на по-справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните
и потиснатите, намират надежда и сили да се почувстват пълноценни граждани. Затова и през
изминалата година продължихме нашите действия в подкрепа на крайно нуждаещите се.
Едни от основните акценти, които поставихме в дейността си през 2012 г., бяха свързани с
преодоляването на детската бедност, осигуряването на дългосрочни комплексни грижи в домашна
среда за болни и самотни възрастни хора и предоставянето на пълноценни грижи за бездомните хора.
В подкрепа на това, реализирахме редица застъпнически действия пред властите за разработването
и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики, които да гарантират подобряването
на качеството на живот на уязвимите групи от хора. Едновременно с това, чрез нашите организации
членки, предоставяхме социални, здравни и образователни грижи и услуги, съобразени с различните
потребности на хората, за които се грижим.
Но най-вече, сътрудниците на „Каритас” в своята ежедневна работа доставяха Христовата любов,
от която страдащите най-много се нуждаят - изолирани в своята болка, много често оставени сами
на себе си, без топлина и човешко разбиране, които да им бъдат опора в тежкото изпитание, в което
се намират.

Искам да изразя сърдечна благодарност на нашите партньори от международната мрежа на
„Каритас”, на доброволците, взели активно участие в дейностите на „Каритас”, на държавните и
местни власти, неправителствените организации и гражданите, които и през изминалата година
ни подкрепяха, с което спомогнаха за осъществяването на нашите дейности в подкрепа на хората
в нужда.

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България”

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

Водени от християнските добродетели на вярата и милосърдието и от знанието, че „вярата, без
дела, е като дърво без плодове”, сътрудниците на „Каритас” в България ще продължават в своята
ежедневна дейност да бъдат проводник на Божията любов към нуждаещите се. Защото „Каритас” е
Милосърдна Любов и Посвещение на Ближния.
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Годината в цифри
Основните направления, върху които „Каритас България“ концентрира своята дейност, са:
предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации;
застъпнически действия. Грижите и услугите са комплексни и включват не само дейности за
рехабилитация, интеграция и ресоциализация, но и дейности по превенция на изпадането в риск и
уязвимо положение. Социалната дейност в подкрепа на хората в нужда се реализира посредством
организациите членки и техните структури, в различни населени места на страната.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• Мобилните екипи от центровете за Домашни
грижи на Каритас осигуриха здравни и
социални грижи в домовете на 334 болни и
самотни възрастни хора от 11 населени места
– градовете: Русе, София, Белене, Раковски,
Малко Търново, и селата: Житница, Стоилово,
Бяла вода, Граматиково, Дуванли и Калояново.
• Дневните центрове на Каритас за самотни
възрастни хора в гр. Бургас и с. Покрован
предоставиха
социално
и
здравно
консултиране и занимания по интереси на 60
самотни възрастни хора.
• Центърът за жени в неравностойно положение
„Рождество Христово” в гр. София предостави
социални, здравни и образователни грижи на
58 самотни майки.
• Мобилната грижа за бездомни на Каритас в
гр. Бургас и приютът за бездомни „Добрият
самарянин” в гр. Русе предоставиха социални и
здравни грижи на 186 бездомни хора.
• Миграционната служба на Каритас в гр. София
осигури социални, здравни и образователни
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грижи на 101 бежанци, хора, търсещи закрила и
деца от бежански семейства.
• Центровете “Благовещение“
в
гр.
София,
“Милосърдие“ в гр. Русе и „Каритас“ в гр. Ямбол
осигуриха специализирани грижи и занимания на
141 деца и младежи с увреждания.
• Центърът за извънучилищна подготовка и дейности
по интереси „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Куклен,
Центърът за обществена подкрепа „Том Сойер” в
гр. Русе и дейностите по проект „Пример”,
реализиран в с. Баня, предоставиха социални и
образователни грижи на 303 деца и младежи в
неравностойно положение.
• Мобилният кабинет на Каритас за зависими от
ПАВ в гр. София предостави здравни грижи и
специализирано консултиране на 300 души,
зависими от психоактивни вещества на месец.
• След обявения Апел за помощ на пострадалите
от наводненията през месец февруари в Южна
България, със събраните хуманитарни помощи
и парични дарения подпомогнахме 250 от
най-бедстващите
семейства
в
общините
Свиленград, Любимец и Първомай.

Акценти през годината
Нашите каузи
• Достоен живот за възрастните хора.
• Намаляване на бедността сред децата.
• Пълноценни грижи за бездомните хора.

Нашата мрежа - организационно
развитие
• Микрокредитиране за социално развитие (семинар,
7-8 февруари, София).
• Общи стандарти за управление на „Каритас” (работна
среща, 22-24 май, София).
• Лятно училище за доброволци (18–22 юни, с.
Калояново).
• Международен летен лагер за доброволци (5-12
август, Черна гора)
• Международна среща за обмяна на опит между
енорийски свещеници (10-11 октомври, София).
• Регионална среща на екипите за действия при
бедствени ситуации (22-25 октомври, Истанбул)
• Финансови стандарти и управление (семинар, 8
ноември, София).
• Обучение за повишаване капацитета на екипите за
действия при бедствия в страната. (3 декември, гр.
Белене).

Нашите кампании

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• Помогни на болен и самотен възрастен човек
да получи грижа и разбиране в своя дом Домашни грижи на Каритас
• Ден на Каритас - „Старостта може да бъде
изживяна достойно”
• Апел за подпомагане на пострадалите от
наводненията през месец февруари в Южна
България
• Кампания за набиране на доброволци за
възстановяването на област Перник след
земетресението от 22 май 2012 г.
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Нашите каузи
Следвайки мисията си да бъде в подкрепа на крайно бедните и нуждаещите се хора, „Каритас
България” планира и осъществява редица застъпнически действия. Целта е да бъдат разработени и
приложени дългосрочни и ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване
качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални,
здравни и образователни грижи и услуги.

Достоен живот за възрастните хора
И през 2012 г. „Каритас България” продължи
да се застъпва за правото на достоен живот
за възрастните хора, които живеят с ниски и
недостатъчни доходи, страдат от здравословни
проблеми, породени от старост или от
сериозни хронични заболявания, нуждаят се от
наблюдение и дългосрочна грижа, но не могат
да си позволят скъпо платени медицински
манипулации и лечение.
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Тези болни и самотни възрастни хора имат
нужда от комплексни медико-социални грижи в
домашна среда, които освен, че ще им осигурят
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 дългосрочната
устойчивост, финансовата обезпеченост и
достъпа до такива домашни грижи. Пилотните
практики в рамките на външно финансиране
или оперативни програми не могат да
осигурят на възрастните хора необходимата
им сигурност. Ето защо и през 2012 година
„Каритас България” активно отстояваше
позицията за регламентиране и развитие на
достъпни, качествени и устойчиви комплексни
грижи в домашна среда за възрастни и болни
хора и хора с увреждания.
• “Да споделим опита си и предизвикател ствата при работата в помощ на възрастните
хора в България” - национален форум,
иницииран от “Каритас България” и подкрепен
от Католическата църква в България. Форумът
се проведе на 25 октомври 2012 г. в град Плевен
и събра представители на католическата
общност, които ежедневно полагат грижи за
болни и самотни възрастни хора. Всички те
споделиха своя опит, предложиха начини за
подобряване тежкото положение на хората от
третата възраст и потърсиха варианти, чрез
които да обединят усилията си за по-ефикасно
справяне с проблемите на възрастните хора.
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• „Нови подходи към демографското застаряване
– възможности за социално и икономическо
развитие”
международна
конференция,
организирана по повод предприето проучване от
Европейския съюз, касаещо начина на живот на
хората от третата възраст. Конференцията се проведе на 29-30 октомври в Полша, като на нея
присъстваха представители на десет страни членки,
сред които и на България. На тази среща “Каритас
България” представи експертното си мнение за
проблемите на възрастните хора в България и
даде препоръки, свързани с дългосрочната грижа,
осигуряването на устойчиви социални услуги,
социалната активност и повишаването на заетостта
на хората от третата възраст. Основната цел на
срещата беше да се потърсят и обсъдят форми за
подкрепа на хората от третата възраст в страните
от ЕС. Беше поставен акцент върху увеличаването
на заетостта и социалната активност на възрастните
хора, като една от мерките за справяне с
демографското застаряване.
• Национална концепция за дългосрочни грижи
– „Каритас България” участва в Междуведомствена
работна група за разработване на Концепцията.
До момента е разглеждан само първоначалният
вариант на предложението за документ, изготвен
от Министерството на труда и социалната политика.
Във връзка с това ние подготвихме и изпратихме
нашите коментари и предложения, които са
отразени в актуализирания работен вариант
на документа. Чрез бъдещите си действия ще
продължаваме да отстояваме необходимостта
Националната концепция за дългосрочни грижи да
бъде довършена и приета.

НАШИТЕ КАУЗИ

Намаляване на бедността сред децата
Статистиката сочи, че половината от децата в
България живеят в риск от бедност и социално
изключване. За преодоляване на някои от
негативните последствия от тази тенденция,
„Каритас България” през изминалата година
се застъпваше за достъпно и качествено
образование, изхождайки от позицията, че
образованието е важна и необходима стъпка
за прекъсване на процеса на изпадане в
неравностойно
положение.
Навременната
превенция от изпадането в неравностойно
положение в ранна възраст е важно средство
за засилване на усилията за борба с бедността и
социалното изключване като цяло.

• „Изправени срещу бедността - перспективи
за развитие пред децата в Европа” международна конференция, посветена на
преодоляването на бедността сред децата в
Европа, която бе организирана от „Каритас
Франция” и „Каритас Европа” и която се
състоя в Париж, в дните 19 – 21 ноември.
За тази конференция „Каритас България”
изпрати своя делегация, включваща експерти
от Министерството на труда и социалната
политика, Държавната агенция за закрила на
детето и от мрежата на „Каритас България”.
Темите, по които нашите представители
изразиха своя позиция, бяха: „Трафик на деца”,
„Правосъдие за деца”, „Децата и миграцията” и
„Солидарност между поколенията”. За всяка от
тях бяха изготвени и препоръки, впоследствие
изложени пред участниците в конференцията
– представители на Европейската комисия,
на правителството на Франция, на различни
международни институции и организации.

• Проектозакон за предучилищното и училищното образование - представители на „Каритас
България” взеха участие в обсъждането на
изготвения от Министерство на образованието,
младежта и науката Проектозакон и внесоха
предложения за неговото подобряване. Изхождайки
от позицията, че образованието е основно човешко
право и важен фактор във формирането на знания
и умения за живот на децата и младите хора и
има съществена роля за тяхното по-нататъшно
реализиране в обществото, „Каритас България” се
застъпи за два основни компонента: въвеждането в
учебните програми на т. нар. Глобално образование
(особено важна група от знания и умения, пряко
свързана със съвременния глобален свят) и
осигуряването на достъп до безплатно училищно
образование на лица, търсещи и получили закрила
в Република България по Закона за убежището и
бежанците.
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• „Преодоляване на детската бедност добри практики, формиране на политики”
– семинар, организиран от „Каритас Европа”,
който се проведе на 19 юни в Европейския
икономически и социален комитет в Брюксел.
В рамките на семинара “Каритас България”
представи своите добри практики в подкрепата
на деца, живеещи в бедност.
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НАШИТЕ КАУЗИ

Пълноценни грижи за бездомните хора
Все по-голям става броят на бездомните хора,
при това не са само в големите населени места,
но и в по-малките. В същото време, липсват
трайни и адекватни грижи за тях, както и
механизми за предотвратяването на риска
от изпадане в бездомност. Поради това, през
изминалата година „Каритас България” се
застъпваше за въвеждането на регламентирани,
трайни, устойчиви и достъпни грижи за
бездомните хора, както и за прилагането
на адекватни действия за тяхното социално
интегриране.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• „Каритас Бургас” стартира пилотна услуга
„Мобилна грижа за бездомни”. Основната
цел на проекта е реинтеграция на бездомните
в обществото и подкрепа при започване на
нов достоен живот. Дейността на екипа е
насочена към изграждане на стабилно доверие
с бездомните хора, запознаване в дълбочина
с проблемите им и създаване на условия
за индивидуална работа с тях. Освен храна,
облекло и лекарства от първа необходимост,
мобилният екип предлага безплатно социално
консултиране, съдействие за издаване на
документи, за временно настаняване в приют,
контакти със социални и здравни институции,
както и безплатно изследване за полово
предавани инфекции и туберкулоза. Предвид
доказаната ефективност на услугата „Мобилна
грижа за бездомни”, трябва да потърсим
варианти за нейното трайно утвърждаване,
както и принципно да се потърсят устойчиви
мерки за подкрепа на бездомните на
територията на гр. Бургас.
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• В началото на годината местната власт в гр. Русе
се обърна към „Каритас Русе” за съдействие при
подпомагане на бездомните хора на територията
на града, чрез разкриване на Кризисен център за
бездомни хора. Кризисният център подпомагаше
бездомните хора в рамките на два месеца. За поголяма устойчивост на помощта към бездомните
хора и в продължение на доброто партньорство,
със съвместни усилия на общината и „Каритас
Русе”, в края на годината беше открит приют за
бездомни хора „Добрият самарянин”, с капацитет
60 места. В приюта освен подслон, на бездомните
хора се предоставят храна, дрехи, възможност
за поддържане на личен тоалет (къпане, пране),
както и консултация и съдействие за намиране
на работа, набавяне на документи, юридическа и
психологическа помощ.

• Министерството на труда и социалната политика
се обърна към „Каритас България” да сподели
своя опит в подкрепа на бездомните хора. По този
повод представихме накратко отделните дейности,
които мрежата ни извършва, и отбелязахме
регистрираните при ежедневната ни работа
проблеми. Основният сред тях е липсата на ясно
регламентирана, трайна и устойчива социална
услуга за бездомните хора, като в същото време вече
съществуващите такива дават частична и непълна
подкрепа. В края на годината по покана на МТСП
участвахме в работна група по повод обсъждането
на нова социална услуга „Социално общежитие
за бездомни хора”, където изразихме отново
своята позиция.

• Втора конвенция на Европейската платформа
срещу бедността и социалното изключване Форумът се проведе в Брюксел на 5-7 декември.
От българска страна участва държавна делегация
от осем души, водена от заместник-министъра на
Министерството на труда и социалната политика,
част от която беше и представител на „Каритас
България”. На срещата беше поставен акцент
върху социалното инвестиране - дейностите на
национално и европейско ниво и пакетът от мерки
на ЕК в тази област. Форумът беше организиран
от Европейската комисия в сътрудничество с
кипърското Председателство на ЕС. В него взеха
участие делегации от страните членки и кандидатчленки на ЕС, представители на европейски
институции, регионални и местни власти,
неправителствени организации, академични среди
и др.
• Национална стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното
включване – „Каритас България”, чрез членството
си в Националния съвет по въпросите на
социалното включване към Министерския съвет
и в Междуведомствена работна група към МТСП,
се застъпваше и за трите свои ключови каузи, като
отстояваше включването в Националната стратегия
на дългосрочни междусекторни услуги – здравни,
социални и образователни, за деца, възрастни хора
и бездомни.
• Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” - 2014 - 2020 г. - „Каритас България”
участва в работна група по изготвяне на
предложението за новата програмна схема
на Оперативната програма. Нашата активност
е насочена най-вече към сферата, касаеща
намаляването на бедността и насърчаването на
социалното включване. Поставяме акцент върху
повишаването на достъпа до грижи и услуги, които
са дългосрочни, устойчиви, висококачествени
и на достъпна цена. Освен това, отстояваме
позицията, че тези грижи и услуги трябва да бъдат
комплексни - здравни и социални, при това да
се реализират в домашна среда. Застъпваме се
още и за преодоляване на проблемите, свързани
с образованието на децата в неравностойно
положение, както и за пълноценни грижи за
бездомните хора. Едно от добрите постижения в
инвестиционния приоритет, който подкрепяме, е
че като целеви групи в него вече са включени освен
възрастните хора със здравословни проблеми, и
хората с увреждания, децата, живеещи в бедност,
бездомните, както и хората със зависимости. Това
ни дава надежда, че ще може да се работи и върху
въвеждането на специализирани дейности в
подкрепа на посочените целеви групи.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• Доклад в сянка за изпълнение на стратегия
„Европа 2020”: „Изпускайки влака за
приобщаващ растеж” - „Каритас България”
следи с интерес изпълнението на поетите от
правителството ангажименти за намаляване на
бедността и социалното изключване, свързани
със стратегия „Европа 2020”. След задълбочени
изследвания сред бедните и уязвими групи
от обществото, изготвяме ежегоден доклад,
разглеждащ ситуацията на бедност и социално
изключване в България. Докладът ни от
изминалата година се отнасяше до тенденциите,
действащите политики и предизвикателствата
пред изпълнението на стратегия “Европа 2020”
и разглежда няколко ключови аспекта, касаещи
социалните измерения на стратегията. В него
даваме и препоръки, които да подпомогнат
постигането на целите на България за
намаляване на бедността и безработицата и
подобряване на свързаните с образованието
параметри. Поставяме акцент върху въпроси,
свързани с детската бедност и тази сред
възрастните хора и хората с увреждания.
Докладът, изготвен от „Каритас България”,
беше представен пред ключови български
институции. Освен това, съвместно с докладите
на още 16 национални организации от
мрежата на „Каритас” в Европа, беше включен
в общ доклад, изготвен от „Каритас Европа” и
представен пред Европейската комисия.

НАШИТЕ КАУЗИ

Позиции и препоръки по отношение на трите каузи: „Достоен живот за възрастните хора”, „Намаляване
на бедността сред децата”, „Пълноценни грижи за бездомните хора”, изразени и защитени в следните
документи и международни срещи:
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Нашите кампании
Помогни на болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом Домашни грижи на Каритас
Кампания на „Каритас” в подкрепа на болни и
самотни възрастни хора, с ниски и недостатъчни
доходи, страдащи от здравословни проблеми,
породени от старост или от сериозни хронични
заболявания. Нуждаещи се от наблюдение и
дългосрочна грижа, но неможещи да си позволят
скъпо платени медицински манипулации и
лечение. Често, оставени сами на себе си, без
близки и роднини, на които да разчитат.
За тях „Каритас” реализира програма „Домашни
грижи”, чрез която предоставя нужните на
възрастните хора здравни и социални грижи
в удобно за тях място, където те се чувстват
най-спокойни – в техните домове. Освен
професионални грижи, сътрудниците на „Каритас”
предоставят топлина и човешко отношение, от
които възрастните хора най-много се нуждаят.
С това те допринасят и за преодоляването на
социалната изолация, в която възрастните са
изпаднали.

През изминалата година каузата ни беше
подкрепена от:
• „РайфайзенБанк” включиха за трета поредна
година каузата ни в благотворителната си
инициатива „Избери, за да помогнеш”.
• „Летище София” ни предостави възможност
за поставяне на 2 броя касички за дарения на
територията на Терминал 1 и Терминал 2.
• Дарителска платформа на ФПББ – каузата ни беше
включена в тази платформа, която има за цел да
свързва дарители с общественозначими каузи. В
пряка връзка с това, нашата кауза стана част от
благотворителния дуатлон (бягане и колоездене)
„1000 km Balkan Charity Challenge” – инициатива на
маратонци от България и Румъния, имаща за цел да
събере дарения за 15 социалнозначими каузи от
двете държави.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

Домашни грижи на Каритас осигуряват
спокойствието на възрастния човек, че изживява
старините си в своя собствен дом и че може да
разчита на грижата и подкрепата на специалисти,
които му помагат за подобряване и поддържане
на здравословното състояние и достойно
изживяване на старините. В грижа и обич.
Защото СМЕ ХОРА!
Чрез кампанията освен набиране на средства, с
помощта на които да можем да продължаваме да
помагаме на възрастните хора в нужда, целим и да
запознаем широката общественост:

• Фондация „Комунитас” и „Каритас Испания”, които
осигуриха финансова подкрепа за каузата ни.

- със сериозен социален проблем – ситуацията
на болните и самотни възрастни хора, живеещи
с изключително ниски доходи, често без близки
и роднини, на които да разчитат;

• „Да постигнем повече” – програма, реализирана
от ФПББ с финансовата подкрепа на фондация
„Америка за България”, чрез която подобрихме
капацитета си за набиране на средства.

- с добре работещ механизъм за справянето
с този проблем, какъвто в действителност
са Домашните грижи на Каритас, а именно
- предоставяне от професионалисти на
комплексни – здравни и социални, грижи и
добро човешко отношение, директно в дома на
възрастния човек.

• „Публисис” АД – безвъзмездно ни подкрепиха
в изработването на рекламните материали за
кампанията.
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Със събраните средства мобилните екипи към
Домашни
грижи
на
Каритас
предоставиха
комплексни домашни грижи на 334-ма болни и
самотни възрастни хора.
Медийни партньори:

Апел за подпомагане на пострадалите от
наводненията през месец февруари в Южна
България

НАШИТЕ КАМПАНИИ

Ден на Каритас

„Каритас България” координира обявения от
Католическата църква в България Национален
апел за помощ на пострадалите от наводненията
през месец февруари в Южна България. Бяха
събрани парични дарения, възлизащи на 6 508 лв.
Едновременно с това, призовахме организации от
мрежата на „Каритас Европа” да подкрепят Апела.
Чрез общо събраните хуманитарни помощи и парични
дарения доброволците и сътрудниците на „Каритас”
в гр. Ямбол, заедно с децата и младежите от център
„Каритас”, подпомогнаха 250 от най-бедстващите
семейства в общините Свиленград, Любимец и
Първомай.

В подкрепа на пострадалите след земетресението
от 22 май 2012 г. в Перник и Пернишка област,
„Каритас България”, съвместно с партньорите си
от Информационния портал за НПО в България
(www.ngobg.info), Българския център за нестопанско
право, CVS България, „Хабитат България” и www.
timeheroes.org, организира Кампания за набиране
на доброволци за възстановяването на област
Перник. Доброволците и сътрудниците на „Каритас”
от гр. София се включиха във възстановителни
дейности по пострадалите къщи: разчистване и
сортиране на строителни материали, укрепване на
покриви, вътрешно и външно боядисване, общи
работи и други дейности, зададени от строителните
специалисти.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

Всяка година неделята преди 13 ноември
(деня на Блажени Епископ Евгений Босилков)
отбелязваме Деня на Каритас с организиране на
благотворителни дейности, с цел набиране на
средства в подкрепа на нуждаещи се хора. Тази
година Денят на Каритас – 11 ноември, бе посветен
на възрастните хора и премина под мотото:
„Старостта може да бъде изживяна достойно”.
Бяха организирани редица благотворителни
акции и инициативи, в които се включиха
сътрудници и доброволци от цялата мрежа на
„Каритас”. Набраните средства бяха в подкрепа
на болни и самотни възрастни хора, за които
„Каритас” полага грижи вече близо 20 години.

Кампания за набиране на доброволци за
възстановяването на област Перник след
земетресението от 22 май 2012 г.
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Нашата мрежа - организационно развитие
За повишаване професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас” (платени и
доброволци), реализираме редица инициативи, сред които: семинари, обучения, форуми, летни лагери
за доброволци, ежегодни срещи на доброволци, както и партньорски срещи за обмяна на опит с други
организации. В тази връзка, през 2012 г. бяха реализирани следните инициативи:
• „Каритас България” и CRS организираха
семинар на тема „Микрокредитиране за
социално развитие”, който се проведе на
7-8 февруари в София. Бяха обсъдени теми,
като: „Микрокредитирането като методология
за програми за икономическо и социално
развитие”, Принципи за микрофинансиране
и тяхната връзка с учението на Католическата
църква”.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• На 22-24 май в София се проведе работна
среща за обмяна на опит с колегите от
„Каритас Босна и Херцеговина”, свързана със
стандартите на управление на „Каритас”. Беше
обсъдено постигнатото до момента и бяха
планирани последващи стъпки в съвместното
ни партньорско сътрудничество.
• Ежегодно „Каритас България” организира
Лятно училище за доброволци. През
2012 г. Училището се състоя на 18–22 юни в
с. Калояново (Пловдивска област), взеха участие
20 доброволци от цялата страна. Програмата
включваше сутрешни беседи, които дадоха
възможност на участниците да размишляват и
дискутират по духовни теми, като „Човешкото
достойнство”, „Търпението” и „Милосърдието”;
интерактивни лекции и занимания, свързани
с християнската същност на доброволчеството;
„Каритас” като организирана форма на
милосърдие; уменията на доброволеца и
помощта към другите, като средство за учене
през целия живот. Участниците се запознаха
с кампаниите и дейностите на „Каритас”
на международно и национално ниво и
измислиха
свои
собствени
идеи
за
осъществяването
на
благотворителни
инициативи – изработване на сувенири и
картички, приготвянето на безплатен обяд в
помощ на нуждаещите се и др.
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• Доброволци на „Каритас България” взеха участие в
Международен летен лагер за доброволци, който
се проведе на 5-12 август в Черна гора. Присъстваха
също доброволци от Албания, Косово, Босна и
Херцеговина, Хърватия, Словения, Македония и
Италия. Тази година водещата тема беше свързана
с активното стареене и солидарността между
поколенията, като основен акцент бяха възрастните
хора и техните нужди. Участниците имаха
възможност да посетят възрастни хора по домовете
им, да се запознаят с техния живот, да окажат
подкрепа. Програмата на Училището включваше и
теми, свързани с намаляване на дискриминацията,
маргинализацията и социалното изключване, както
и запознаване със същността на “Каритас” във
всичките проявления.
• След като участва в подготовката на Законопроекта за доброволчеството, през 2012 г.
„Каритас България” продължи да се застъпва за
необходимостта от съществуването на Закон
за доброволчеството. Като организация, която
работи активно с доброволци, „Каритас България”
застава зад идеята, че е необходим ясен закон за
доброволчеството, който да регламентира статута
на доброволеца, неговите права, задължения и
отговорности.

• „Каритас България” взе участие в Регионална
среща на екипите за действия при бедствени
ситуации, организирана от „Каритас Турция”
и проведена на 22-25 октомври в Истанбул.
Присъстваха
националните
координати
на екипите за действия при бедствия от
“Каритас” организации от Албания, Босна
и Херцеговина, България, Гърция, Косово,
Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и
Турция. Срещата е част от регионален проект
за изграждане на капацитет при извънредни
ситуации и се фокусира върху техники и
методологии за извършване на оценка и анализ
на ситуацията при бедствия. Бяха представени
и обсъдени и механизми за координация
между националните организации, „Каритас
Европа” и „Каритас Интернационалис”.

• За повишаване капацитета на екипите за
действия при бедствия в страната, “Каритас
България” организира двудневно обучение, което
се проведе в град Белене на 3 декември.
Обучението е част от регионален проект за
изграждане на капацитет на екипите за действия
при бедствия, който се реализира едновременно
в 9 организации членки на “Каритас” от региона на
Югоизточна Европа. В него участват организации на
“Каритас” от Албания, Босна и Херцеговина, Гърция,
България, Косово, Румъния, Сърбия, Турция и
Черна гора.

НАШАТА МРЕЖА - ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

• „Каритас България” организира семинар на тема
„Финансови стандарти и управление”, който се
състоя на 8 ноември в София. В него взеха участие
сътрудници на „Каритас”, ангажирани с финансовото
управление. Бяха разгледани и обсъдени стратегии
за финансова устойчивост на НПО, включващи
начини и инструменти за постигане на финансова
устойчивост на ключови дейности и програми,
стратегическо планиране и форми на алтернативно
финансиране.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012

• „Каритас България“, с подкрепата на „Каритас
Италия“ и CRS, организира Международна
среща за обмяна на опит между енорийски
свещеници, която се проведе на 10 и 11
октомври в София. Инициативата е част от
проекта „Регионално партньорство за развитие
на „Каритас” в енорийската общност” и се
реализира в рамките на общата стратегия на
„Каритас“ в Югоизточна Европа за развитие
на доброволчеството в енорийската общност.
В срещата участваха енорийски свещеници
от България, Босна и Херцеговина, Италия,
Черна гора, Сърбия, Косово и Словения и
националните PSM координатори. Участниците
се запознаха с регионалното партньорство за
развитие на „Каритас” в енорийската общност
и неговите постижения и перспективи.
Споделиха своя опит в работата си с
доброволците и нуждаещите се, изложиха
конкретни за съответните енории нужди и
проблеми и коментираха възможните решения.
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Можете да подкрепите някои от дейностите на “Каритас”, като:
Станете доброволец - Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за хората в нужда;
Дарите средства по някоя от следните банкови сметки, като отразите съответната дейност в основанието за
плащане:
Първа инвестиционна банка
София 1000, бул. „Васил Левски“ 95
IBAN BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC FINVBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката: Каритас България

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

Онлайн, като посетите сайта на организацията: www.caritas-bg.org
Благодарим на всички дарители, партньори, сътрудници, доброволци и приятели, които безусловно и
всеотдайно ни подкрепиха в работата ни през годината! С вашата помощ, вярваме, успяхме да направим
живота на хора в трудна ситуация по-смислен и по-добър!
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ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ

Каритас София
ж.к. „Илинден“
бул. „Ал.Стамболийски“
№ 190, бл. 55, вх. В
тел.: 02/ 920 08 25;
e-mail:
caritas_soﬁa@caritas-bg.org
www.soﬁa.caritas-bg.org

Каритас Русе
7002 Русе,
ул. „Алеи Възраждане“ 7А
тел.: 082/ 50 00 61;
e-mail:
caritas@ruse.techno-link.com
www.ruse.caritas-bg.org

Каритас Бургас
тел.: 0888 20 03 19
e-mail: caritas.burgas@caritas-bg.org

Каритас Малчика
тел. 0899 72 82 85
e-mail: caritasmalcica@abv.bg

Каритас Куклен
тел.: 0877 07 76 54
“Св. Св. Кирил и Методий” център за извънкласни дейности
тел.: 0887 94 13 65
e-mail: caritas_kuklen@abv.bg

Каритас Белене
тел. 0882 37 35 32
e-mail: caritasbelene@abv.bg
Домашни грижи на Каритас
тел.: 0882 27 54 63
e-mail: karitas@mail.orbitel.bg

Каритас Пловдив
тел.: 0878 97 11 90
София
“Благовещение” - център за деца
и младежи с увреждания
тел. (02) 958 14 82; моб. 0888 98 75 96
e-mail: blagoveshtenie@caritas-bg.org
“Рождество Христово” - център за жени
в неравностойно положение
тел./факс: 02/ 869 63 35
e-mail: rojdestvo@caritas-bg.org
Мобилен кабинет за зависими от ПАВ
тел.: 0885 25 64 20
e-mail: drugs.free.soﬁa@caritas-bg.org

Русе
“Милосърдие” - дневен център за
деца с увреждания
тел.: 082/ 845 059
Център за Домашни грижи на Каритас
тел.: 082/ 845 162
e-mail: homecare@ruse.techno-link.com
“Том Сойер” - център за обществена подкрепа
тел.: 082/ 821 512
“Добрият самарянин” - приют за бездомни
тел.: 082/ 500 021

Домашни грижи на Каритас
e-mail: homecare@caritas-bg.org
Работа с бежанци и мигранти
тел.: 0888 50 98 37
e-mail: ivan.cheresharov@caritas-bg.org
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с. Баня (Нова Загора)
Проект “Пример”
тел.: 0888 23 20 46
e-mail: lyubomir.lazarov@carits-bg.org

Витания
4150, гр. Раковски, обл. Пловдив
ул. „Никола Вапцаров” 2а
тел.: 0886 39 91 15, e-mail: vitania@caritas-bg.org
www.vitania.caritas-bg.org

Малко Търново
Домашни грижи на Каритас
тел.: 0886 86 94 02
e-mail: homecare.mturn@abv.bg

Раковски
Домашни грижи на Каритас
тел.: 0889 90 34 61
e-mail: dg.caritas.rakovski@mail.bg

Покрован
Дневен център за възрастни хора
тел.: 0885 25 66 77
Ямбол
“Каритас” - център за младежи с увреждания
тел.: 0888 20 03 28
e-mail: dchu.yambol@caritas-bg.org
Каритас България
София 1504, ул. „Оборище“ № 9
тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33
e-mail: caritas.bulgaria@caritas-bg.org
www.caritas-bg.org

14 • Каритас България • www.caritas-bg.org

Житница
Домашни грижи на Каритас
моб. тел.: 0888 12 89 07
e-mail: caritas_zh@abv.bg

Национални дейности
Домашни грижи на Каритас
e-mail: home.care@caritas-bg.org

Миграционна служба на Каритас
e-mail: migration@caritas-bg.org

Училище на Каритас
e-mail: school@caritas-bg.org

Oтговор при бедствени ситуации
e-mail: help@caritas-bg.org

