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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 Витания“ към Софийско-пловдивската епархия, „Каритас Русе“ към Никополската
епархия, „Каритас София“ към Апостолическата
екзархия.
• 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

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

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

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

„Каритас България“ е член на:

„Каритас Интернационалис“
Български съвет за бежанци и мигранти
Българска платформа за международно развитие
Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Християнски организации срещу трафика на хора (COATNET)
Европейски организации за подкрепа и реинтеграция (ERSO)
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Каритас –
Едно човешко семейство
„Каритас“ е Любов. Любов, която не познава ограничения, основани на раса, социално положение или
религия. Като организация на Католическата църква, „Каритас“ оказва подкрепа и грижи на крайно
нуждаещите се хора. Вярваме, че бедността и социалната несправедливост могат да бъдат изкоренени
само когато действаме всички заедно, като ЕДНО СЕМЕЙСТВО.
„Каритас“ е солидарност. Животът означава повече от оцеляване, всеки има право да живее достойно.
Ние сме рамо до рамо с хората в нужда и им помагаме да си стъпят на краката, като поемат в свои ръце
собствения си живот. Насърчаваме ги да си помогнат сами, като работим с тях в партньорство. Хората,
на които федерацията оказва подкрепа и грижи, посредством своите организации членки и техните
структури по места, са: болни възрастни хора; деца и младежи в риск; деца и младежи с увреждания;
хора, зависими от психоактивни вещества; жени в неравностойно положение; бездомни хора; хора,
търсещи убежище, бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.
През изминалата година „Каритас България“ реализира редица застъпнически действия пред властите
за разработването и прилагането на ефективни социални политики, които адекватно да отговарят на
нуждите на бедните и уязвими хора. Като акцент в застъпническите си действия изведохме въпроси,
свързани с детската бедност и тази сред възрастните хора, хората, търсещи и получили международна
закрила и бездомните хора.
За да бъдем в още по-голяма полза на нуждаещите се хора, се стремим да осигурим качество и устойчивост на предоставяните грижи и услуги. Затова, в рамките на Училище на Каритас, организираме
редица инициативи за повишаване професионалния капацитет на сътрудниците на „Каритас“, като:
семинари, обучения, форуми, както и партньорски срещи за обмяна на опит с други организации.
Ежегодно „Каритас България“ реализира и кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на
уязвими групи от обществото. Каузите, зад които заставаме, целят да облекчат страданията на хората в
нужда. Вярваме, че чрез подобни благотворителни инициативи и информационни кампании можем да
провокираме Любовта, която всеки човек носи у себе си и е призван да дарява на Ближния.
Благодаря на всички сътрудници на „Каритас“ и на нашите партньори, които ни подкрепят и подпомагат дейностите ни, насочени към страдащите хора. Вярвам, че съвместните ни действия очертават
рамките на една по-добра среда за живот. Защото само когато действаме заедно, като ЕДНО ЧОВЕШКО
СЕМЕЙСТВО, бихме моли да преборим бедността и социалната несправедливост.

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България“
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2014 година в цифри
Като благотворителна организация на Католическата църква, „Каритас България“ следва своята мисия
за изграждане на по-справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните
и потиснатите, намират надежда за пълноценен живот. В изпълнение на това, „Каритас България“ подкрепя своите организации членки в извършването на социална дейност чрез структурите им по места.
Едновременно с това, „Каритас България“ концентрира своите усилия и в застъпнически политики,
насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и социалното изключване.
Основните направления, върху които федерацията концентрира своята дейност, са: предоставяне на
социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически
действия. Предоставяните грижи и услуги са в подкрепа на: възрастни и болни хора; деца и младежи в
риск; деца и младежи с увреждания; хора, зависими от психоактивни вещества; жени в неравностойно
положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.
През 2014 г. сътрудниците на „Каритас“ оказаха ежемесечна и периодична подкрепа на:
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бежанци и хора,
търсещи закрила
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Милосърдие в действие
Сътрудниците на „Каритас“ в България предоставят ежедневни комплексни грижи и услуги, концентрирани в дневни центрове и мобилни кабинети, като едновременно с това сътрудниците от енорийските организации ежедневно се срещат с хора в нужда и оказват
своевременна подкрепа и грижа.

Те внасят сигурност и спокойствие,
че на този свят не сме сами
Имам син Никола – роден през 1951 г. Парализиран е и е напълно неподвижен, след боледуване от енцефалит. Грижа се за него от 28 години, съвсем сама. Съпругът ми почина преди
40 год., а дъщеря ми почина преди 30 год. Имам
сърдечно заболяване и тъй като и годините
ми са много, силите ме напускат и ми е все потрудно да обслужвам сина си. Нямам и други
близки, които да ми помагат и затова разчитам единствено на сестрите от Центъра за
Домашни грижи на Каритас в Малко Търново.
Благодарни сме им, защото освен преките си
медицински грижи, те извършват и други услуги. Чакаме ги всеки ден като много близки
и необходими хора. Те са единствените, които отварят вратата на нашата къща, за
да ни попитат „Как сте? Имате ли нужда от
нещо?“, изслушват оплакванията ни, споделят с нас и редките весели мигове, които имаме. Те внасят сигурност и спокойствие, че на
този свят не сме сами. Действително, в нужда
хората се познават.
Мара, 81 г.

По данни на Националния статистически институт:

Болни възрастни хора

• През 2013 г. под прага на бедността в България са
били 21.0% от населението. 27,9% от хората над
65-годишна възраст живеят под този праг. Това са
близо 388 200 възрастни души, чиито живот официално е признат за беден.
• Относителният дял на бедните членове на домакинства, съставени от един човек над 65-годишна
възраст, е 54,2%. Това означава, че всеки втори самотен възрастен човек живее под линията на бедността.
• Най-бедни остават жените на 75 и повече години,
въпреки че относителният им дял се е понижил
с 6,1 процентни пункта – от 42,0% през 2012 г. на
35,9% през 2013 г.
• Независимо от общо признатия праг на бедност,
50,7% от хората над 65 години живеят в материални лишения. През 2013 г. 57,6% от възрастните
хора са застрашени от бедност и социално изключване.
• Безработицата през 2013 г. се движи около 13%. 67
500 души на 55 и повече години са били безработни тогава. За сравнение, коефициентът на безработица в Австрия през 2013 г. е бил 4.9%.
• От хората над 65-годишна възраст, страдащите от
деменция са 100 000, като поне 50 000 са с болест на
Алцхаймер.
• Към края на м. февруари 2014 г. броят на социалните услуги в общността е 792 (378 за деца и 414 за
възрастни хора), с общ капацитет 18 089 места.

През 2014 г. „Каритас“ реализира:

За хора в нужда в градовете Белене, Бургас, Малко Търново, с. Малчика (общ. Левски), Пловдив, Куклен, Свищов и София функционират Енорийски офиси и Центрове за изслушване. Те са отворени за
всеки, който желае да сподели проблемите си и да потърси разрешение за тях. В тях, хората, изпаднали
в трудна ситуация, могат да разговарят с обучени служители и доброволци на „Каритас“, да срещнат
човешко разбиране и да получат подкрепа.

• Мобилните екипи от центровете за Домашни
грижи на Каритас осигуриха здравни и социални
грижи в домовете на 383 болни възрастни хора.
Благодарение на услугата „Кухня на колела“, част
от центъра за Домашни грижи на Каритас в Русе,
20 възрастни хора в нужда получаваха в домовете
си топла храна.
• Дневните центрове на Каритас за самотни възрастни хора в гр. Бургас и с. Покрован предоставиха
ежедневно социално и здравно консултиране, храна и занимания по интереси на 35 възрастни хора.
• Домът за възрастни хора „Св. Йосиф“ в с. Калояново предостави ежедневни грижи в среда близка
до домашната на 22 възрастни хора.
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„Каритас“ в подкрепа на възрастните хора
За възрастни и болни хора в
градовете София, Русе, Белене, Бургас, Пловдив, Раковски,
Малко Търново и в село Житница функционират Центрове
за Домашни грижи на Каритас,
като мобилните екипи предоставят грижи и в още 5 населени
места, намиращи се в близост
до посочените градове и села.
Сътрудниците към Домашни
грижи на Каритас предоставят
професионални
комплексни
грижи директно в домовете на
нуждаещи се възрастни хора.
Благодарение на Домашните
грижи на Каритас, възрастните хора могат да изживеят старините си в своя собствен дом,
разчитайки на грижата и подкрепата на специалисти, които
им помагат за подобряване и
поддържане на здравословното
състояние и достойно изживяване на старините. Центърът
за домашни грижи на Каритас
в гр. Русе реализира и услугата
„Храна на колела“, чрез която се
предоставя топъл обяд на нуждаещи се възрастни хора.
За възрастни хора в с. Покрован и в гр. Бургас функционират
Дневни центрове към „Каритас
София“ и „Каритас Бургас“, ко-

ито предоставят дневни грижи
и занимания за посещаващите
ги възрастни хора, съобразно
техните индивидуални потребности и нужди от организиране
на свободното време, взаимопомощ, закрила и социална интеграция. В с. Калояново работи
дом за възрастни хора „СВ.
Йосиф“ към „Каритас Витания“,
предоставящ морална, духовна
и социална подкрепа на настанените в дома възрастни хора и
на техните близки, пълноценно
и качествено хранене, медицински грижи, поддържане на добра лична хигиена и денонощна
обратна връзка с близките на
възрастните хора. Основна цел
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е настанените в дома възрастни
хора да се чувстват уютно в обстановка близка до домашната,
а ежедневието им да е ангажирано с различни занимания и
социални контакти, с цел всеки
един от тях да се чувства пълноценен и обичан.

Благодарна съм им затова, че ме разбират
Идвам в център „Рождество Христово“ от 15 години. В края на 1999
година бях сама, с три деца и бебето на една приятелка, която го
роди и го остави при мен. Нямаше с какво да го храня. После си загубих жилището и мина много време в напразни съдебни дела. Записах
се в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Рождество
Христово“ и до ден днешен се радвам на помощта на сътрудниците
там. Междувременно голямата ми дъщеря забременя. Мъжът й ту
влиза, ту излиза от затвора. Сега живея при малката и при голямата дъщеря. За жалост малката няма късмет – и двете й деца са
много болни. Средната пък има шест деца… Помагам им, но вече
се уморявам от това... Разделих се с мъжа си отдавна – той много
пиеше, и децата останаха моя грижа. Вече съм баба на единайсет
внука.
От осми клас съм започнала да работя, а в „Рождество Христово“
се научих и да шия кукли и възглавници, да подгъвам чаршафи и много други неща. Много искам да работя, но не съм добре със здравето
– прекарах туберколоза и сега половината ми бял дроб не функционира. От „Рождество Христово“ много ми помагат! Може да е с малко,
но е навреме – някоя дреха, обувки, лекарства... Имало е моменти, в
които съм се чудела откъде да взема тези неща. Тогава сътрудниците от центъра ми подаваха ръка. Благодарна съм им затова, че ме
разбират.

По данни на Националния статистически институт:

Жени в неравностойно положение

• Броят на децата, родени от майки под 15 години, е 298, спрямо
2012 г. броят се увеличава с 52
деца. (2013 г.)
• Броят на живородените извънбрачни деца е 39 375, или 59.1%
от всички живородени. (2013 г.)
• В 80.4% от семействата с един
родител майката сама отглежда
децата, а в 19.6% от семействата
бащата сам отглежда децата си.
• 31,4 % са семействата, съставени от един разведен родител.
(2011 г.)
• 18,2 % са семействата, съставени от един неженен/неомъжен
родител. (2011 г.)
• 35,5 % са семействата, съставени от един овдовял родител.
(2011 г.)
• 14.9% са семействата, съставени от един родител, който юридически се води в брак, но фактически сам отглежда децата си.
(2011 г.)
• През 2011 г. в семействата, съставени от един родител, има
179 820 деца на възраст до 18
години. Това означава, че всяко
осмо дете в страната се отглежда и възпитава в такъв тип семейства. (2011 г.)

През 2014 г. „Каритас“ реализира:

Милосърдие в действие



• Центърът за жени в неравностойно положение „Рождество
Христово“ в гр. София предостави специализирани грижи
на 68 майки и жени в неравностойно положение, както и
на 81 деца. 36 деца в училищна възраст получиха пакети с
учебни помагала. Подпомогнати с ежедневен топъл обяд бяха
200 нуждаещи се хора.
• Центърът за временно настаняване „Възкресение“ в гр. Бургас
предостави подслон и професионални грижи на 14 майки и техните деца (9 деца и 5 майки).

Дочка – самотна майка и баба на 11 внука

„Каритас“ в подкрепа
на жените в неравностойно положение
жертви на домашно насилие,
майки на болни деца, майки с
психически и физически увреждания, майки – бежанки, както и
на момичета, напускащи домове
за сираци.

За жени в неравностойно положение в гр. София функционира
център за социална рехабилитация и интеграция „Рождество Христово“ към „Каритас София“, който предоставя морална
и материална подкрепа, специализирани консултации, работа
в творчески ателиета, храна и
занимания за децата, съдействие
за намиране на работа на самотни майки, многодетни майки,
майки-осиновителки,
майки,

За майки с деца, при които детето е в риск от настаняване в
специализирани институции
и за бременни жени с риск да
изоставят детето си след раждането в гр. Бургас функционира
Център за временно настаняване „Възкресение“ към „Каритас
Бургас“, осигуряващ подслон на
майката и детето, в условията на
сигурност и среда, близка до семейната, както и професионална
психо-социална подкрепа и консултиране в зависимост от индивидуалните нужди на майката и
детето.
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Ники не може да говори. Комуникира изцяло като посочва буквите,
събрани в неговата папка. Научил
се е сам да общува по този начин.
Пише поезия, стихотворенията
му са посветени на любовта. Ето
какво споделя: „Тук се чувствам
добре. Пиша текстове на песни.
Много ми харесват заниманията –
обичам да работя с глина. Всеки
четвъртък правим нещо различно,
но аз най-много обичам глината.
Чувствам се сред приятели тук,
Вяра е много мила с нас. Идвам в
„Благовещение“ от петнадесет
години и мисля, че никога няма да
ми омръзне. От всички центрове,

които посещавам, тук е най-хубаво. Искам да направя фигурки на
певци от глина – онези певци от
старото поколение. Аз все още ги
слушам с удоволствие. Тук гледам
и телевизия, и общувам. Живея с
майка ми, която се грижи за мен
вкъщи. Но ако не бяха сътрудниците на „Каритас“, нямаше да се
справим.“

„Каритас“ в подкрепа на децата
и младежите в риск и с увреждания
За деца в риск в градовете Русе, Куклен, Малко Търново и в селата Ореш
и Малчика работят Центрове за обществена подкрепа и Центрове за
информиране, консултиране, обучение и подкрепа към „Каритас Русе“
и „Каритас София“, които реализират специализирани социални, психологически и образователни дейности. Освен с децата, се работи и с
техните семейства.

• Броят на младите хора на възраст до 14 години в България е
13.2% от населението (2011 г.)
• През 2013 г. най-големият дял
на хората в бедност е сред децата – 28,4%. Ако бъдат изключени всички социални трансфери
от доходите на домакинствата, делът достига 42,2%.
• През 2013 г. всяко седмо от десет деца (71.5%), чиито родители са с основно или по-ниско
образование, живее в бедност.
• Относителният дял на децата с материални лишения е
70.2%.
• Процентът на рано напусналите училище през 2013 г. е 12.5%.
• Относителният дял на безработните младежи до 29 години
от всички безработни е 20.3%,
което е едва с 0.02% по-ниско
от показателя за 2012 г.
• През 2011 г. са регистрирани
474 267 хора с увреждания. От
тях 9 039 са деца до 16 годишна възраст, 3 723 са на възраст
16-19 години, 13 530 са на възраст 20-29 години, а 23 417 са
на възраст 30 – 39 години.
• 3035, или 33.6% от децата с
увреждания са със степен на
увреждане над 90% (2011 г.)
• През 2013 г. са предоставени
342 броя социални услуги за
деца.
• Дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция
„Благовещение“ в гр. София,
„Милосърдие“ в гр. Русе, „Св.
Франциск“ в с. Веселиново,
„Дъга“ в гр. Враца и центърът
в Белене осигуриха ежедневни специализирани грижи и
занимания на 201 деца и младежи с увреждания.
• Центровете за обществена
подкрепа и центровете за информиране,
консултиране,
обучение и подкрепа в селата
Ореш и Малчика, „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Куклен,
„Том Сойер“ в гр. Русе и „Цветница“ в гр. Малко Търново,
дейностите по проект „Пример“, реализиран в с. Баня, и
по проект „Аз уча и играя на
български език“ в гр. София
предоставиха специализирани
грижи на 372 деца в риск.

По проект „Пример“, ОУ „Злати Терзиев“ в с. Баня (община Нова Загора) „Каритас София“ реализира дейности за социална и образователна
интеграция на деца роми в неравностойно положение.
По проект „Аз уча и играя на български език“ в гр. София „Каритас
София“ реализира дейности, подпомагащи образователната интеграция
на 4-годишни ромски деца, чрез специализирана педагогическа, терапевтична и доброволческа тюторска помощ. Осигурява се и професионална
подкрепа на родителите на децата по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата им.
За деца и младежи с увреждания в градовете Русе, Белене, Враца, София
и в село Веселиново (община Тунджа) работят дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция към „Каритас София“ и
„Каритас Русе“, предоставящи комплексни професионални грижи и услуги - кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арт- и трудотерапия, и други специализирани занимания, съобразени със здравните,
образователни и рехабилитационни
потребности
на децата и
младежите.

Годишен отчет 2014

Милосърдие в действие

Тук съм сред приятели

По данни на Националния статистически институт и „Евростат“:

Деца и младежи в риск и с увреждания

През 2014 г. „Каритас“ реализира:



Те са повече от приятели
Завършил съм ПМГ, гр. Бургас. След това „Математика и информатика“ в Бургаския свободен университет. След завършването си станах асистент към „Център по информатика и
технически науки“ в БСУ. Работих там пет години. Страдам
от атрофия на очния нерв, което стана причина за отслабване на финото ми зрение и причина за невъзможност да работя
адекватно в голяма аудитория със студенти, работа с компютър, четене.
До 2011 г. живеех с майка ми. След смъртта й се наложи подялба
между наследниците. Възпрепятстван от увреденото си зрение,
направих пълномощно, което не успях да прочета в детайли и
по този начин станах жертва на икономическа измама, в резултат на което останах без дом. Живеех при различни приятели.
Все още можех да работя, давах уроци, работих в частна школа,
където преподавах математика, компютърни науки и програмиране. Така преживявах, докато не се разболях от туберкулоза. След тримесечния ми престой в СБАЛПФЗ Бургас, останах
без дом, без средства, без работа. Наложи се да вляза в Центъра
за временно настаняване в гр. Бургас, където стоях три месеца.
След излизането ми оттам, отново останах на улицата, защото с минималната пенсия за инвалидност, която ми бе отпусната след заболяването от туберкулоза, бе невъзможно да си
наема самостоятелна квартира, а и да остават за прехрана.

• 1370 е броят на официално регистрираните бездомни българи към края на месец септември
2013 г., като броят им през 2012
г. е бил 992, а през 2011 г. – 709.
• Най-много хора, останали без
дом, има в София (341 души),
Русе (152-ма души), Варна (140
души) и Пловдив (130 души).
• В цяла България има 13 центъра
за временно настаняване с общ
капацитет 614 места, 2 приюта с
общ капацитет 70 места, 14 центъра за работа с деца на улицата
с общ капацитет 261 места.
• Регистрираните бездомни хора
надхвърлят капацитета на приютите, където могат да бъдат
настанявани.
• Посочените по-горе цифри
показват броя на бездомните
хора, които са поискали помощ
от държавата или са били регистрирани. В действителност
броят на всички бездомни българи е доста по-висок.

• Мобилната грижа за бездомни
хора в гр. Бургас, приютът за
бездомни хора  „Добрият самарянин“ в гр. Русе и Центърът
за социална рехабилитация и
интеграция в гр. Русе предоставиха социални и здравни грижи
на 355 бездомни хора.

Впоследствие разбрах от приятели, че „Каритас Бургас“ помага на хора, останали без дом, с храна, дрехи и лекарства от
първа необходимост. Днес – без тях не бих оцелял. Не знам как
да обясня колко е трудно да свикнеш с раздялата с нормалния
живот. Онзи живот, в който имах дом и работа, вече го няма.
Благодаря на „Каритас“ – сега те са нещо повече от приятели.
Красимир, 44 г.

„Каритас“ в подкрепа на бездомните хора
За бездомни хора в гр. Бургас
се реализира Мобилна грижа
за бездомни хора към „Каритас Бургас“, чрез която се предоставят храна, облекло, лекар-

ства от първа необходимост,
безплатно социално консултиране, съдействие за издаване
на документи, съдействие за
временно настаняване в приют,

контакти със социални и здравни институции, както и безплатно изследване за полово предавани инфекции
и туберкулоза. В гр. Русе функционира приютът „Добрият самарянин“
към „Каритас Русе“, който предоставя подслон, храна, дрехи, възможност за поддържане на личен тоалет
(къпане, пране), както и консултация
и съдействие за намиране на работа,
издаване на документи, юридическа
и психологическа помощ.
За хора, останали без дом и живеещи в риск в гр. Русе функционира
Център за социална рехабилитация
и интеграция към „Каритас Русе“,
предоставящ комплексни  професионални грижи и услуги и специализирани занимания по интереси.
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През 2014 г. „Каритас“ реализира:

Бездомни хора

Съгласно данните на Агенцията за социално подпомагане:

Милосърдие в действие



М. е млада майка, потърсила убежище в България. Идва
от държава от Централна Африка. За живота й в онази
далечна страна не ни се отдава възможност да поговорим. Тя е съсредоточена върху новия си живот и детето
си, заради което е прекарала не една нощ в сълзи. Всичко започва, когато преди близо две години и половина М.
идва в България. Жената говори само френски и английски и дори тук й е трудно да завърже разговор. „Добре,
че е „Каритас“, споделя М. – „Може би нямаше да видя
детето си повече.“ В началото, когато М. се озовава
в страната, тя е настанена в Центъра за бежанци в
„Овча купел“. Скоро след това излиза оттам и започва
да живее на външен адрес. Един ден обаче, чакайки автобус на спирката в близост до дома си, заедно с двегодишното си дете, банда скинхедс ги нападат. Това се
случва през деня, когато е светло и наоколо има хора.
Въпреки това, скинарите започват да удрят майката,
която може единствено да плаче от болка, опитвайки
се да предпази детето си.
Тази случка се отразява изключително зле на психиката
на М. и детето й. Налага се детето да бъде настанено в
дом. „Всичко беше наред, но изведнъж то се сгромоляса!“
– казва М. Доброволец от мрежата на „Каритас София“
регулярно посещава детето в дома и помага с преводи. С
помощ от „Каритас“ детето е изведено от дома и върнато на майката. М. успява да си намери жилище, но продължава да търси подкрепата на „Каритас“ – за комуникация с институциите, за административни процедури
и документи, за лекар. Днес М. иска да си намери работа
в България, но изпитва трудности заради детето си. Все
още не са решени всички нейни проблеми, но „Каритас‘ ще
продължава да й помага.

• 11 081 е броят на регистрираните хора,
търсещи закрила и убежище в България през 2014 г. От тях 5 162 са получили статут на бежанец, 1838 – хуманитарен статут, а 500 са получили отказ
за предоставяне на статут.
• 6 254 е броят на регистрираните сирийски граждани, потърсили закрила
и убежище в България през 2014 г.
• През месец декември 2014 г. броят на
регистрираните хора, търсещи закрила и убежище в България е 1 498.
• Сред хората, потърсили закрила и
убежище в България през 2014 г. преобладават мъжете – 64 %. Следват децата – 23% от целия брой потърсили
закрила.
• 30% от потърсилите закрила и убежище в България са с начално образование, а други 23% - без образование.
Делът на висшистите е 6%.
• 3 759 са хората, търсещи закрила и убежище в България, настанени в общо
7-те интеграционни центъра към ДАБ
към 03.02.2015 г. От тях 2 743 са сирийски граждани.

• Консултативно-информационният
център в гр. София оказа подкрепа
на 159 бежанци и хора, търсещи закрила.
• В курсовете по български език, осигуряващи начална подготовка по български език се включиха 1114 възрастни и деца бежанци и хора, търсещи
закрила, настанени в приемателните
центрове към Държавната агенция
за бежанците. 220 от тях успяха да завършат всички нива на обучението.
• 200 деца бежанци, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците в София,
участваха в обучителните и занимателни дейности, реализирани по проект „Бежанци“ в София.
• 1600 бежанци и хора, търсещи закрила, настанени в приемателния
център в гр. Харманли, получаваха
храна (плодове и хляб, от които имаха
най-голяма нужда) в продължение на
3 месеца и половина.
• Беше оказана подкрепена на една
жена, български гражданин, доброволно завърнала се от Белгия.

Годишен отчет 2014

Милосърдие в действие

„Каритас“ ще продължава да й помага

През 2014 г. „Каритас“ реализира:

Бежанци и хора, търсещи закрила

По данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ):
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„Каритас“ в подкрепа на бежанците
и хората, търсещи закрила
За бежанци, мигранти, доброволно завърнали се български
граждани от Белгия и хора,
жертви на трафик работи Миграционна служба на Каритас,
която реализира застъпнически действия пред отговорните
институции, с цел да бъдат защитени правата и да бъдат подпомогнати чрез реалистични
решения хората, които се нуждаят от подкрепа, пребивавайки
извън своята родна страна или
станали жертва на трафик. Предоставят се и социални консултации, хуманитарна подкрепа и
специализирани услуги, както
и се организират кампании за
превенция и повишаване чувствителността на обществото към
проблемите, свързани с миграцията и с трафика на хора.
За граждани на трети страни, търсещи убежище и хора,
получили бежански или хуманитарен статут в гр. София
работи Консултативно-информационен център към „Каритас София“, предоставящ психологическа помощ, курсове по
български език, социални консултации - съвместна оценка
на нужди, запознаване с права

и задължения, информация за
реда и процедурите за ползването на съществуващи социални, медицински, правни и образователни и услуги, насочване и
придружаване за включване в
тях; подкрепа в процеса на интеграция: практическа помощ
при търсене на жилище и работа, съдействие за записване на
деца в български училища и др.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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За деца, младежи и възрастни бежанци и хора, търсещи
закрила, настанени в приемателните центрове към
Държавната агенция за бежанците, „Каритас София“
реализира курсове по български език, осигуряващи начална подготовка по български език на бежанците, така
че те да могат комуникативно
да се справят в нормални битови ситуации. Паралелно с
това, в партньорство със CVS
Bulgaria, „Каритас София“ реализира проект „Пример“,
чрез който доброволци участват в дейностите по обучение
и образование на бежанците
и хората, търсещи убежище
и им помагат да се адаптират
по-лесно в българското общество. Те съдействат на децата,
посещаващи български училища, да подготвят уроците
и домашните си, организират
арт работилници, уроци по
музика, спорт и компютърни
курсове.

www.caritas.bg

Знам, че винаги когато имам нужда,
мога да разчитам на тях
Миналата година пострадах сериозно с единия крак, получих варикозна язва, на мястото където дълги години
си инжектирах хероина. Бях свършила парите. Не съм
здравноосигурена, а трябваше всеки ден да ходя в болница
да ми правят превръзка. Нямах никакви финансови възможности. Единствените, които ми подадоха ръка в този
момент, бяха служителите на мобилния кабинет на „Каритас София“. Започнах да ги посещавам постоянно, сменяха ми превръзката, получавах и лекарства – аспирин и
аналгин. Всеки път екипът се отнасяше с голямо внимание
към мен. Правеха ми чай и кафе, можех спокойно да си поговоря с тях. В продължение на около 2 месеца и половина ги
посещавах редовно.  Благодарение на техните грижи, раната на крака ми се оправи и започнах да се движа спокойно
без патерица. Освен това, правя и изследвания за ХИВ при
тях. Имам им пълно доверие и зная, че не биха ме подвели
или излъгали. Сестрата е много внимателна с нас.

• От началото на 2015 г. са регистрирани нови 195 случая на ХИВ-инфекция.
• 158 от новорегистрираните случаи са
мъже, а 37 са жени.
• 42% от новоинфектираните са във
възрастовата група 30-39 години, докато делът при младите до 29-годишна възраст е 35%.
• Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените – 55
години.
• Най-младият ХИВ-позитивен човек
през 2014 г. е на 13 години.
• Най-много от новорегистрираните
случаи се намират в София град и област – 94, Пловдив – 22, и Варна – 11.

Изпитвам голяма благодарност към хората в „Каритас“.
Знам, че винаги когато имам нужда, мога да разчитам на
тях. Помагат не само на мен, а и на много хора със същите
проблеми като моите.

• През 2014 г. са открити 5 ХИВ-позитивни жени от общо 30 000 изследвани бременни.

Р.Б., 40 г.

През 2014 г. „Каритас“ реализира:

„Каритас“ в подкрепа на хората,
зависими от психоактивни вещества
За хора, зависими от психоактивни вещества в гр. София
функционира Мобилен център за работа на терен към
„Каритас София“, предоставящ първична медицинска помощ, анонимно изследване за кръвно преносими инфекции, консултации за възможностите и начините за лечение, консултиране на родители и приятели на зависимите.

• 2 025 са официално регистрираните ХИВ-позитивни хора към
21.11.2014 г.

Годишен отчет 2014

• Мобилният център на Каритас за
хора, зависими от психоактивни
вещества в гр. София предостави
здравни грижи и специализирано
консултиране на 1854 души, зависими от психоактивни вещества.

Милосърдие в действие

Хора, зависими
от психоактивни вещества

По данни на Министерството на здравеопазването:
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Хора, пострадали при природни бедствия
За хора, пострадали при природни бедствия, мрежата на „Каритас“ в България се координира
и оказва подкрепа на пострадалите хора за връщане към нормалния ритъм на живот. Реализират
се и кампании за набиране на дарения в помощ на пострадалите.
„Каритас” оказа подкрепа на
1500 семейства, пострадали
при наводненията в Североизточна България. Бяха раздадени пакети с почистващи препарати и материали на бедстващи
семейства от Варна, Мизия,
Дряново, Килифарево и от община Добрич. Освен материална подкрепа, хората от наводнените местности получиха
необходимите в тежки моменти
опора и готовност за оказване
на последваща помощ, както и
усещането, че не са сами.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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ЗастъпничеСТВО
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.
През 2014 г. „Каритас България“ изрази свои позиции и сподели своя опит в редица конференции, срещи, семинари на местно и на международно ниво, както и в работни групи към
ключови български институции. Поставихме акцент върху въпроси, свързани с детската
бедност и тази сред възрастните хора, хората, търсещи и получили международна закрила
и бездомните хора. Застъпвахме се за въвеждането на дългосрочни, устойчиви, висококачествени и достъпни комплексни грижи и услуги в домашна среда за възрастни хора и
хора с увреждания; за развитието на различни по форма и вид услуги за подкрепа за бездомни хора (мобилни услуги за работа на улицата, дневни центрове, резидентни услуги);
за осигуряване на пълен достъп до националната образователна система на хора, търсещи
закрила и бежанци.

Деца в риск, възрастни хора, бездомни хора
Бедността сред нас – развитие на социалните услуги
Изхождайки от позицията, че
бедността е посегателство над
човешкото достойнство и нарушаване на основните човешки
права, „Каритас България“ направи проучване на  нуждите на
бедните и уязвими хора. Регионални координатори на „Каритас“ проведоха специализирани
интервюта с 84 представители
на „Каритас“, на Католическата
църква, на държавни институции и на други неправителствени организации, които ежедневно полагат грижи за хора
в уязвимо положение. 5573 са
общо хората, чиито нужди проучихме. Сред тях имаше възрастни хора, деца и младежи в риск,
хора, зависими от психоактивни вещества, самотни родители,
бежанци и бездомни хора.
Изводите от направеното проучване бяха изложени на специално организирани кръгли маси,
проведени в 5 града в страната.
На тях присъстваха представи-

тели на държавни институции,
на местни власти, на Католическата църква, на „Каритас“ и на
други неправителствени организации.
Въз основа на получената обратна връзка, „Каритас България“ изготви следните препоръки:

Възрастни хора
• Да се осигури устойчивост
и да се гарантира правото на
ползване на услугите за лична  
помощ.
• Неправителствените организации да бъдат равнопоставени
доставчици  на здравни услуги и
по смисъл на здравното законодателство.
• Да се гарантира достъпа до
палиативни грижи.
• Да бъдат законово регламентирани домашните грижи като
форма на дългосрочна грижа със
здравен и социален компонент.
Годишен отчет 2014

• Да се осигурят дейности за
информиране, изслушване и
придружаване на възрастните
хора и хората с увреждания.
• Да се разработи и приеме
план за действие към Националната стратегия за долгосрочна грижа, който да посочи
конкретни стъпки за изпълнение на набелязаните мерки,
сроковете на изпълнение, отговорните лица и институции
и финансовия ресурс, който да
гарантира прилагането напрактика на приетия стратегически
документ.
• Да бъде предвидена възможност за стартиране изпълнението на предвидените
в Националната стратегия за
дългосрочни грижи мерки, които са залегнали като приоритети в Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси“ и които ще допринесат за  
осигуряването на   качествени
и устойчиви услуги за дългосрочна грижа.

ЗастъпничеСТВО
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Бездомни хора

• Да се развият различни по
форма и вид услуги за подкрепа
за бездомни хора, като мобилни услуги за работа на улицата,
дневни центрове, резидентни
услуги; да се постави акцент
върху предоставянето на услуги към хора, които са в начална фаза на бездомност, за да се
предотврати тяхното маргинализиране и социално изключване.
• Социалната услуга „Приют
за лица“ да стане дългосрочна
със срок на договора до 6 месеца или 1 година или да се въведе
възможност за удължаване срока на договорите с потребителите до 3 месеца чрез анекс, при
необходимост.
• Да се създаде процедура за
спешен прием в „Приют за лица“
чрез подаване на молба директно до доставчика на социалната
услуга и сключване на кратко-

срочен договор с максимален
срок до 20 дни.
• Да се изясни целта и съдържанието на съществуващите
към момента резидентни услуги „Приют за лица“ и „Център
за временно настаняване“. При
определяне на единния финансов стандарт за тези услуги, да
се отчете спецификата, обемът
и съдържанието на предоставяните дейности и необходимостта тези услуги да функционират
целогодишно.

Деца в риск

• Децата, употребяващи психоактивни вещества и децата с ХИВ и СПИН да влязат в
полезрението на здравната и
социалната система. Да бъде
изработена специална нормативна уредба, която да урежда и
гарантира тяхното болнично и
извънболнично лечение и психо-социална подкрепа.

• Да се развият и приложат интегрирани и адаптирани форми
на услуги за превантивна работа и подкрепа „на място“ в общността, там, където децата са се
„разболели“. Специално внимание изискват следните рискови
групи: деца, живеещи на улицата; деца, живеещи в обособените
ромски махали; деца, напускащи домовете за деца, лишени от
родителски грижи. Да се работи
едновременно с всички заинтересовани страни – семейство,
близък кръг, приятели, близки,
съседи, учители.
Дейността се реализира със съдействието на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързан
с участието на гражданското
общество.

Доклад в сянка за изпълнение на стратегия „Европа 2020“
„Каритас България“ следи с интерес изпълнението на поетите
от правителството ангажименти
за намаляване на бедността и социалното изключване, свързани
със стратегия „Европа 2020“.
След проведени изследвания
сред бедните и уязвими групи от
обществото, изготвяме ежегоден
доклад, разглеждащ ситуацията
на бедност в България.

Изводите от изготвения от нас
доклад, заедно с анализите на
още 26 страни членки на ЕС,
бяха основа за съставянето на
изданието на „Каритас Европа“
– „Къде сме сега и какъв е пътят
напред?“, което беше представено пред Европейската комисия.

Докладът ни от изминалата година представя 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 към
българското правителство, които да способстват за по-ефективното постигане на целите
за подобряване качеството на
живот на хората в уязвимо положение.

• Увеличава се броят на семействата, в които има две или три
поколения безработни. Това
води до загуба на навици, мотивация, ценностна система, загуба на доверие в институциите
(държавни и европейски).
• Увеличава се групата на работещите бедни, които са с ограничени възможности и при които се създават предпоставки за
предаване на бедността от поколение на поколение.
• Липсата на работа не е само
липса на пари, губи се добрият

Бедност
Според нашите проучвания:

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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пример в семейството, губят се
умения за комуникация, губи
се възможност за споделяне на
опит, това води до все по-голяма разлика във възможностите, очакванията, културните и
морални ценности на хората,
прекъсване на семейни връзки,
демографски проблеми, формиране на т. нар. „излишно население“.
• Забелязва се тенденция голяма част от хората, живеещи в
бедност, да не виждат смисъл от
намирането на работа и упраж-
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няването на труд, защото те не
им осигуряват доходи значително по-високи от тези, които получават като социални помощи.
• За голяма част от хората основните източници на доходи са
пенсията и социалните помощи.
Например от 180 безработни,
потърсили помощ в „Каритас
София“, само 10% получават
обезщетение за безработица.
• Законодателството гарантира равни права за всички, но на
практика достъпът до здравни
и социални услуги е затруднен,
заради неравномерното разпределение на здравни заведения и
лекари по региони, както и липсата на инфраструктура, която
да помогне за предоставянето
на здравни услуги на хората от
малките населени места.
• Децата остават в по-висок
риск от бедност в сравнение с
общия брой на населението.
• Лошото състояние на пазара
на труда затруднява и функционирането на социалната държава. Вместо да бъде облекчена и
подсилена от добре развит пазар на труда, държавата е принудена да обхване по-широк
кръг от социални услуги, за ко-

ито обаче има малък финансов
ресурс. Тази ситуация не помага за решаването, на който и да
е социален проблем, водещ до
бедност. Най-засегнати от това
положение са възрастните хора
и децата.
Препоръки
на „Каритас България“
• Да се създаде финансов механизъм за обезпечаване на
достъпни и качествени медикосоциалните грижи, извън проектния принцип.
• Да се регламентират законово
медико-социалните грижи в домашна среда за възрастни хора с
хронични проблеми и изпаднали във временна невъзможност
да се грижат сами за себе си.
• Да се обърне специално внимание на необходимостта от
домашни здравни и социални
грижи и в отдалечените селски
райони, където няма достъп
нито до лекар, нито до аптека.
• Социалните услуги за деца
и младежи да са комплексни и
насочени към подпомагане на
цялото семейство и образователната среда.

• Законово да се регламентира
услугата „Подкрепена заетост“
и да бъдат приети мерки за нейното финансово обезпечаване.
• Да се осигури достъп до различни форми на подкрепена заетост, които реално да подготвят и посредничат на хората за
включване в пазара на труда.
• Да бъде гарантиран достъпът
на хората от уязвимите групи
до подходящи като форма, вид
и място услуги и курсове за
ограмотяване и придобиване на
професионални умения. Квалификационните курсове да бъдат
обвързани с възможността за
осигуряване на платена работа.

Заетост
Според нашите проучвания:
• Нисък е делът на хората, за които наличието на работа е достатъчно условие за избягване на бедност.
• Пазарът на труда е неблагоприятен към укрепването на финансовата стабилност в семействата.
• Социалната държава се натоварва с допълнителни задължения, защото дори голяма част от работещите са социално слаби и имат нужда от социални помощи.
• Липсата на достатъчно работни места провокира и все по-голяма дискриминация на пазара на труда – етническа, възрастова, образователна, регионална. Това създава условия за трайна безработица
и бедност и е предпоставка за сегрегация и генериране на „излишно население“.
Препоръки на „Каритас България“
• Оценка на прилаганите мерки и анализ на тяхната дългосрочна ефективност.
• Регулиране чрез закони и финансово обезпечаване на услуги при безработица.
• Осигуряване на достъп до различни услуги за заетост, които подготвят и посредничат на хора от
уязвими групи при включването им в пазара на труда.
• Гарантиране достъпа на хората от уязвимите групи до адекватни (метод, вид, местоположение)
услуги и обучителни курсове, както и курсове за ограмотяване и професионално обучение. Тези
курсове трябва да са свързани с възможност за предлагане на платена работа.

Годишен отчет 2014
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Бежанци и хора, търсещи закрила
ДОСТЪП - Осигуряване на пълен достъп
до националната образователна система
за хора, търсещи закрила и бежанци
Процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
BG/ЕRF2012/01 – С2.01,
Европейски бежански фонд,
Договор № 01-74645/25.09.2013
„Каритас България“ реализира
дейността ДОСТЪП, която имаше
за цел да се проучат и преодолеят
основните ограничения пред достъпа до образование в България
на бежанците и хората, търсещи
убежище. В рамките на дейността
беше проведена информационна
кампания, насочена към българските институции, учители и неправителствени организации, работещи в сферата на бежанците и
миграцията, като едновременно с
това бяха разработени методология, тестове и учебни програми
за обучение по български език
на деца и възрастни бежанци.

Проведените мерки достигнаха до 70 деца бежанци, до
техните родители и учители. Всички те бяха въведени
в изследването за достъпа до
образователната система, а
информационната кампания
достигна до общо 800 учители,
училищен персонал, образователни институции и НПО.
Дейността „Достъп“ беше
публикувана на официалния
сайт на Европейската комисия (www.ec.europa.eu/ewsi/en/
index.cfm), като добра практика
в областта на миграцията и работата с бежанци.

Реализирана беше и кръгла маса
в Президентството на Република България, която имаше за цел
да предостави форум за споделяне на позиции и опит за попълноценното интегриране на
бежанците и търсещите закрила в страната ни. Участие взеха
представители на Парламента на
Република България, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и
социалната политика, Държавната агенция за бежанците при МС,
Регионалния инспекторат по образование – София, висши учебни заведения, училища и НПО с
опит в достъпа до образование
на бежанци в нашата страна.
„Каритас България“ продължава усилията си за преодоляване
на съществуващите пречки пред
достъпа до националната образователна система на бежанци
и търсещи закрила в България
чрез застъпнически действия
пред отговорните институции.
Защото считаме, че образованието е важна и необходима
стъпка за интегриране в българското общество и за прекъсване
на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация. И защото вярваме,
че всеки човек, независимо от
своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен
живот, в която и страна да се
установи да живее.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Препоръки
на „Каритас България“
• Най-доброто място за изучаване на български език и за
интегриране в българското общество за децата бежанци е
българското училище.
• Децата бежанци до 4-и клас
да бъдат записвани директно в
училище, без полагането на съответните тестове, като самото
училище да може да прецени
към кой клас да насочи детето.
• Провеждането на обучение
по български език за деца бежанци трябва да се реализира от
МОН с оглед интеграцията на
бежанците в цялата страна.
• Разкриване на допълнителни
интеграционни центрове в местата с концентрирано присъствие на бежанци, където да се
организират курсове по български език за децата на чужденци,

търсещи или получили закрила.
Това обаче би изисквало много
голям финансов ресурс. Попрактичният вариант на решение е да се регламентира включването на българското училище
като място за обучение по български език на деца бежанци и
възрастни.
• От изключителна важност е
да бъде прието представеното за
обсъждане допълнение към чл.
26 от Закона за убежището и бежанците, което гласи: „(4) Правото на образование на лицата,
търсещи или получили международна закрила, в държавните
и общинските училища се осъществява при условия и по ред,
определени от Министъра на
образованието и науката, съгласувано с председателя на Държавната агенция за бежанците“.
Това ще даде основание на Министъра на образованието и науката да разпише актуална наредба, в която всички проблеми

и въпроси, свързани с достъпа
до образователната система на
бежанци и хора, търсещи закрила да бъдат регламентирани.
• Интеграцията на бежанците
да бъде ангажимент на Министерството на труда и социалната политика, в партньорство
с Министерството на здравеопазването и Министерството
на образованието и науката, а
не както е досега – само и единствено на Държавната агенция
за бежанците към МС.

Насърчаване на социалната ангажираност на имигрантите
в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа
„Каритас България“ заедно с
представители на още 9 държави
членки на ЕС участва в дейност
по проучване на възможностите за включване на имигрантите с постоянно пребиваване
в общински и правителствени
консултативни органи и имигрантски асоциации с цел повишаване на обществената им
ангажираност.

Европейски интеграционен фонд,
Договор No. HOME/2013/EIFX/CA/CFP/4234
and 30-CE-0586560/00/-09
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Нашите кампании
Ежегодно „Каритас България“ организира кампании и благотворителни инициативи в
подкрепа на уязвими групи от обществото. Каузите, които организацията подкрепя,
целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение.

Ден на Каритас:
Едно човешко семейство
Информационна кампания
(3-9 ноември)

Бъдеще без насилие
Информационна кампания
за борба с трафика на хора
(1-7 юли)

В дните от 3 до 9 ноември 2014 г. „Каритас България“ инициира Информационна седмица под
мотото: „Каритас“ - Едно човешко семейство.
Кампанията се проведе в рамките на Деня на Каритас и носеше основното послание: „Бедността и
социалната несправедливост могат да бъдат изкоренени само когато действаме всички заедно, като
едно семейство“.

Предвид нарастващия брой
на хората, станали жертви
на трафик в
България, „Каритас България“ инициира
информационна кампания
за борба с трафика на хора,
която имаше
за цел: да повиши информираността на
хората, като
начална стъпка към превенция от трафикиране; да се заговори открито
по трудни теми, каквито са трафикът на хора и
насилието; да повиши чувствителността към проблемите на жертвите на трафик, с цел оказване на
по-адекватна и навременна подкрепа на жените,
младежите и децата, които са пострадали или могат да пострадат; да се наберат дарения за превенция и подкрепа на жертвите на трафик.

Всеки един ден от Информационната седмица
представи конкретни дейности на „Каритас“, обвързани с основен морален принцип, от който
всички от семейството на „Каритас“ се ръководим
в ежедневните си дейности в подкрепа на хората в
нужда. По време на седмицата за Деня на Каритас
бяха инициирани беседи, дни на отворените врати и други инициативи, с което изразихме единството на общността, която ни сплотява и ни кара
да действаме като едно човешко семейство в името на свят, в който всеки човек ще може да живее
с достойнство и в мир.

Кампанията обхвана над 20 населени места, сред
които: София, Русе, Белене, Малчика, Ореш,
Пловдив, Раковски, Бургас, Малко Търново, Куклен, Веселиново. Бяха организирани срещи и дискусии по темата „Трафик на хора“ сред католическата общност и сред уязвимите групи от хора, за
които „Каритас“ полага грижи: самотни майки,
деца в риск и техните семейства, бездомни хора,
наркозависими, хора с увреждания и др. Бяха
раздавани и брошури, информиращи за видовете
трафик и начините за превенция.
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Хуманитарна помощ за хората,
търсещи закрила и убежище в България
На Апела на Католическата
църква за подкрепа на хората,
търсещи закрила и убежище
в България от 2013 г. се отзова
международната мрежа на „Каритас“, която осигури средства
за акция по раздаване на помощи сред живеещите в много
тежки условия хора в центъра

за временно настаняване в град
Харманли. Благодарение на това
съдействие, 1600 души, настанени в центъра, получаваха в рам-

ките на три месеца и половина
хуманитарна помощ, предоставена от сътрудници на „Каритас
София“.

Хуманитарна помощ за хората, пострадали от наводненията
в Североизточна България
В рамките на действията ни в
подкрепа на хората, пострадали
от наводненията бяха проведени няколко тематични работни срещи, както в мрежата на
„Каритас“ в България, така и в
мрежата на „Каритас Европа“.
Екипи от сътрудници и доброволци на „Каритас“ бяха на мяс-

то, сред бедстващите, оцениха
щетите от наводненията, анализираха ситуацията и оказаха директна подкрепа – чрез хуманитарна помощ и разчистване на
натрупаните от наводненията
замърсявания. Бяха раздадени
пакети с почистващи препарати и материали на 1500 от бедстващите семейства от Варна,
Мизия, Дряново, Килифарево и
от община Добрич. Освен материална подкрепа, хората от наводнените местности получиха
необходимите в тежки моменти
опора и готовност за оказване
на последваща помощ, както и
усещането, че не са сами.
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Защото СМЕ ХОРА!
Кампания в подкрепа на възрастни и болни хора
Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора със
здравословни проблеми, които се нуждаят от грижи, но
не могат да си позволят скъпо
платени медицински услуги. За
тях „Каритас“ вече повече от
12 години реализира услугата
„Домашни грижи“, чрез която
мобилни екипи от специалисти
посещават възрастния човек
директно в дома му и му оказват
нужните грижи, съобразени с

неговото здравословно състояние. Освен професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“,
предоставят топлина и човешко
отношение, от които възрастният човек най-силно се нуждае.
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, ко-

ито му помагат за подобряване
и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. В грижа и
обич. Защото СМЕ ХОРА!
Със събраните средства мобилните екипи към „Домашни грижи на Каритас“ предоставиха
комплексни (здравни и социални) домашни грижи на 408 бол
ни възрастни хора в рамките на
три месеца и половина.  

Помогни на болен възрастен човек да получи
грижа и разбиране в своя дом.
Изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв.
за всички мобилни оператори.

Защото СМЕ ХОРА!
Кампания на „Каритас“
в подкрепа на болни
възрастни хора.

Ако желаете всеки месец да дарявате по 2 лв. или 5 лв.
за каузата, то отговорете на автоматичния есемес от номер
17 777 с „Да“. Така ставате постоянен месечен дарител.
Нека заедно помогнем на възрастните хора
да изживеят старините си спокойно. В грижа и обич.

Подробна информация:
www.homecare.caritas.bg

Партньори:

Фондация „Комунитас“, „Каритас Испания“, Католически
служби за помощ (CRS), Столична община, „Метрополитен“
ЕАД, „РайфайзенБанк“, Дарителска платформа на ФПББ, Единен дарителски номер (DMS),
„Летище София“, Cashterminal.

Медийни партньори:

БНТ, БТВ Медиа Груп, Нова Броудкастинг Груп, БНР, радиоверига „Фокус“, Радио Благоевград, БТА,
„Програмата Медия Груп“ ООД, ТВ „Родина“, ТВ „Око“, ТВ „Черно море“, ТВ „Варна“, ТВ „КИС 13“, ТВ
„Видин“, ТВ „Сат ком“, Канал 0, „Телекабел“ ТВ, „Диана кабел“ ТВ, ТВ „Кракра“, ТВ „Тракия“, Danube TV,
„Канал М“, RIMEX TV, ТВ Трявна, eTV, ТВ „Колор 2011“.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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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, както и партньорски срещи за обмяна на опит с
други организации. На национално ниво функционира Училище на Каритас, реализиращо
професионални обучения. На епархийно ниво, организациите членки провеждат допълнителни тематични срещи и обучения за сътрудниците на „Каритас“ по места.
Училище на Каритас е учебен
център, реализиращ професионални обучения. Обученията
се провеждат от мобилни екипи от преподаватели и са три
вида: въвеждащо – разглежда
базисни теми, свързани с визията, мисията, ценностите и
структурата на „Каритас“; надграждащо  – надгражда темите, застъпени във въвеждащото
обучение, и специализирано
– тясно профилирано и свързано със спецификите на кон-

кретна дейност   на „Каритас“.
Провеждат се и обучения и срещи, провеждани от епархийните „Каритас“ организации за
сътрудниците на „Каритас“ по
места. В рамките на Училището
на Каритас се организират и едноседмични обучителни летни
лагери, които освен обучения,
включват и допълнително запознаване с местните дейности
на „Каритас“, с оглед на населеното място, в което се провежда лагерът.

През 2014 г. в рамките на Училище на Каритас се проведоха 2
въвеждащи обучения и 2 специализирани обучения. Участие взеха общо 43 сътрудници
на „Каритас“. Летният лагер се
проведе заедно с Националната
християнска младежка среща в
Раковски. Нашите сътрудници
участваха в организацията, както и в промотирането на дейности на „Каритас“.
През годината бяха проведени
и общо 5 допълнителни обучения на епархийно ниво, в
които взеха участие над 100 сътрудници на „Каритас“.
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Финансов отчет
Приходи за 2014 г.: 548 048 лв.
Други приходи     5%

Дарения за грижи за възрастни хора    5%

Финансови приходи    3%

Дарения за бежанци и хора, търсещи
закрила    7%
Дарения за хора, пострадали при
бедствия    9%

НПО от чужбина    8%
Българо-швейцарска
програма    8%

Дарения за хора в нужда    4%

Европейски фондове    19%

Мрежа на „Каритас“ от Европа    32%

Разходи за 2014 г.: 548 048 лв.

Застъпничество    23%

Администрация    7%

Кампании    6%

Училище на Каритас    11%

Милосърдие в действие – грижа
за възрастни хора    21%

Международно сътрудничество    3%
Обследване на бедността – 12%

Милосърдие в действие – бежанци
и хора, търсещи закрила    7%
Милосърдие в действие – други
дейности за хора в нужда    1%

Милосърдие в действие –
хора, пострадали при бедствия    9%

Можете да изразите Вашата подкрепа към хората в нужда, като:
Дарите по банков път, като посочите каузата/дейността, която подкрепяте, в основанието за плащане:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката:
Каритас България

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката:
Каритас България

Дарите чрез смартфон

Дарите онлайн, като посетите сайта на организацията: www.caritas.bg
Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777, на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
Станете доброволец –
Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за хората в нужда.

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

•

www.caritas.bg
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Управителен съвет

Генерален секретар

Епископ Петко Христов
Президент

Емануил Паташев

Весела Садовска
Отец Иван Топалски

Снимките в изданието

Апостолическа екзархия
София, ж.к. „Илинден“
бул. „Ал. Стамболийски“ №190, бл. 55, вх. В
тел.: 02/ 920 08 25; 0887 52 71 69
e-mail: caritas_sofia@caritas-bg.org
www.caritas-sofia.org

Стр.5: снимка 1 – „Каритас Витания“ (архив),
снимка 2 – „Каритас София“ (архив),
снимка 3 – „Каритас Русе“ (архив);
стр 6: снимка 1 – „Каритас Бургас“ (фейсбук),
снимка 2 – център „Рождество Христово“
(архив);
стр. 7: снимка 1 – център „Благовещение“
(архив), снимка 2 – център „Св. Франциск“
(фейсбук);
стр. 8: „Каритас Бургас“ (фейсбук);
стр. 9: проект „Бежанци“(фейсбук);
стр. 10: снимки 1 и 2 – проект „Бежанци“
(фейсбук);
стр. 11: снимки 1 и 2 – „Каритас София“
(архив);
стр. 12: снимки 1 и 2 – „Каритас Русе“ (архив);
стр. 14: „Каритас България“ (архив);
стр. 15: „Каритас Бургас“ (фейсбук);
стр. 16: снимки 1 и 2 – проект „Бежанци“
(фейсбук);
стр. 17: снимка 1 – проект „Бежанци“
(фейсбук); снимки 2 и 3 – „Каритас България“
(архив);
стр. 19 – снимки 1 и 2 – „Каритас България“
(архив), снимки 3 и 4 – „Каритас Русе“ (архив);
стр. 21 – снимки 1 и 2 – „Каритас България“
(архив).

Каритас България
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Организации членки
Каритас Витания

Софийско-пловдивска епархия
4150, гр. Раковски, област Пловдив
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
тел.: 0886 399 115
e-mail: info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg

Каритас Русе

Никополска епархия
7002 Русе, ул. „Алеи Възраждане“ 7А
тел.: 082/ 500 061
e-mail: office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

Каритас София

София 1504, ул. „Оборище“ № 9
тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33
e-mail: caritas@caritas.bg   
www.caritas.bg
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