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„Каритас“ – Милосърдна Любов и Посвещение  
на Ближния

На 8 юли 1993 г., след решение на Епископската конференция, беше учре-
дена Католическа федерация „Каритас България“. През настоящата година 
отбелязваме нейната 20-годишнина. Като благотворителна организация на 
Католичес ката църква, „Каритас“ продължава да следва своята мисия за из-
граждане на по-справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-
вече крайно бед ните и потиснатите, намират надежда за пълноценен живот. 
Водени от хрис тиянските добродетели и от знанието, че „вярата без дела е 
като дърво без плодове“, сътрудниците на „Каритас“ чрез своята ежедневна 
дейност вече 20 години са проводник на Божията любов. Подкрепяйки специ-
фичните нужди на различни групи от хора, ние се стремим към подкрепа на 
семейството като цяло, за да може то да изпълнява своята функция на основна 
обществена единица, допринасяща за постигане на един по-хуманен свят.

Отбелязваме нашия празник в Годината на Вярата и това е прекрасна възмож-
ност да се върнем към корените на дейността ни, а именно че „Вярата е тази, 
която ни позволява да разпознаем Христос, а Неговата любов ни насърчава да Му се 
притечем на помощ в лицето на нашите ближни, по пътя на нашия живот: път, който 
познава радостта и страданието“ (думи от Апостолическото писмо „Врата на вя-
рата“ на Папа Бенедикт ХVI). 

В периода 04–10 ноември 2013 г. каним всички сътрудници и приятели на  
„Каритас“ да отбележат заедно с нас, чрез свои инициативи, седмицата, посветена 
на бедните и уязвими хора, които ние подкрепяме вече 20 години. Всеки един 
ден от тази седмица е посветен на конкретна група нуждаещи се хора, за които 
полагаме ежедневни грижи: деца и младежи в риск, деца и младежи с уврежда-
ния (понеделник), самотни майки (вторник), хора, зависими от психоактивни ве-
щества (сряда), бездомни хора (четвъртък), бежанци, мигранти и хора, жертви на 
трафик (петък), болни и самотни възрастни хора (събота). В неделя, 10 ноември, 
ще празнуваме Деня на Каритас, който всяка година отбелязваме в неделята преди 
13 ноември – деня на Блажения епископ Евгений Босилков. Всеки, съпричастен 
към проблемите на нуждаещите се хора, би могъл да изрази подкрепата си към 
тях чрез различни инициативи, както и чрез една от любимите молитви на Майка 
Тереза, която може да бъде открита на стр. 16 в настоящата книжка.

По повод юбилейния ни празник, искам да изразя сърдечна благодарност 
на нашите партньори от международната мрежа на „Каритас“, на добро-
волците, взели активно участие в дейностите на „Каритас“, на държавните 
и местни власти, неправителствените организации и гражданите, които ни 
подкрепят, с което спомагат за осъществяването на нашите дейности, посве-
тени на хората в нужда.

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България“
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Създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на Католичес-
ката църква в България, „Каритас България“ е федерация на независими епар-
хийни католически организации. В мрежата на „Каритас България“ в страната 
работят 68 служители и 264 доброволни сътрудници. Федерацията е създадена, 
за да бъде в полза на бедни и уязвими групи от обществото. Първоначално 
нашите усилия бяха фокусирани в раздаването на хуманитарни помощи и им-
провизирани кухни за крайно нуждаещи се. Впоследствие поставихме акцент 
върху институционализиране на дейностите, които извършваме, за да постиг-
нем дългосрочност и устойчивост на полаганите грижи. Едновременно с това 
„Каритас България“ концентрира своите усилия и в застъпнически политики, 
насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и со-
циалното изключване.

Ключови събития за организацията: 

1993 Основаване на Каритас България 

1995 Приемане за пълноправен член в семейството на Каритас 
Интернационалис

1998 Каритас България е призната от ПРООН за най-голямата НПО, 
доставила хуманитарна помощ в България

1999 Откриване на първия Мобилен кабинет за зависими от ПАВ

1999 Откриване на първия социален център Рождество Христово

1999 Откриване на първия център за деца и младежи с увреждания 
Милосърдие

2000 Първия национален Ден на Каритас

2001 Откриване на първия център Домашни грижи на Каритас

2002 Създаване на Миграционна служба на Каритас

2006 Откриване на Училище на Каритас

2007 Каритас България е номинирана и избрана за член на Управителния 
съвет на Каритас Европа

2010 Първа национална застъпническа кампания Нулева бедност

2013 20 години заедно с хората в нужда – Каритас България



3

Какво правим
Подпомагаме нуждаещите се хора • 
чрез нашата мрежа от организации 
членки и техните структури по места.
Предоставяме информация на мре-• 
жата с цел по-ефективна социална 
дейност.
Насърчаваме диалога, сътрудничест-• 
вото, координацията и обмена на опит 
между организациите от мрежата.
Подкрепяме нашите организации в • 
изграждането на капацитета им.
Представляваме организациите от • 
мрежата и защитаваме техните инте-
реси на национално и международ-
но ниво.
Сътрудничим с други сродни орга-• 
низации с акцент върху екуменизма.
Лобираме пред държавата и външни • 
дарители.

Искаме да постигнем
Жизнена реалност, в която всички • 
хора, най-вече крайно бедните и по-
тиснатите, намират надежда и сили 
да се почувстват като пълноценна 
част от света.
Живот, в който земните дарове се • 
споделят от всички, а на всяко създа-
ние се гледа с любов и вяра за добро-
то на бъдещите поколения.
Общество, в което най-важно е дос-• 
тойнството на човека, създаден по 
Божи образ и подобие, в което няма 
дис  криминация, насилие, нетоле-
рант ност и бедност.
Свят, отразяващ Божието царство, • 
където царуват справедливостта, ми-
рът, свободата, истината и солидар-
ността.

Нашите принципи
Зачитане и неприкосновеност на чо-• 
вешкото достойнство без оглед на 
расова, етническа, религиозна, поло-
ва 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 со-• 
циалните дейности и стимулиране 
на тяхната активност за поемане на 
отговорността сами да си помогнат.
Състрадание, помирение и диалог • 
като средство за разрешаване на кон-
фликт.
Сътрудничество с други хуманитар-• 
ни и благотворителни организации.

Каритас България е член на:
Каритас Интернационалис• 
Български съвет за бежанци и миг-• 
ранти
Българска платформа за междуна-• 
родно развитие
Национален съвет по въпросите на • 
социалното включване към Минис-
терски съвет
Християнски организации срещу тра-• 
фика на хора (COATNET)
Европейски организации за подкре-• 
па и реинтеграция (ERSO)
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Понеделник, 4 ноември 2013 г.

Деца и младежи в риск, деца и младежи с увреждания 

И ако едно по едно раздам всичко, което имам, за да нахраня онези, които са 
в нужда, и дори ако дам тялото си да бъде изгорено, но нямам любов в сърцето 
си, нищо не печеля. 

(Първо послание на св. ап. Павeл до коринтяни, 13 (3))

Живеем в малка къща с една стая, всички сме само в нея – татко, 
втората ми майка и моите братя и сестри, тясно е. Нямам къде да уча 
своите уроци, защото нямаме даже маса, а само две легла и печка, на 
която майка готви, топли вода, за да пере. Имам малко мечти, а една 
от тях е да имаме много храна и дрехи. Искам да уча, за да завърша 
осми клас и после да стана санитарка, но е много трудно, защото 
няма ме пари, работи само татко. Искам Дядо Коледа да идва и в на-
шия дом, искам да имам свое легло, на което да уча уроците си и да 
спя спокойно.

Таня, 7 г.
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По данни на Националния статистически институт:

52% от децата в България са застрашени от бедност и социално • 
изключване (2011 г.).
Разликите между дела на децата в риск от бедност, които живе-• 
ят в домакинства с по-ниско и по-високо ниво на образование, се 
равняват на: 71% от децата, живеещи в домакинство с ниско ниво 
на образование и 2% от децата, живеещи в домакинство с високо 
ниво на образование.
Процентът на рано напусналите училище през 2011 г. е 12,8%.• 
Безработните младежи до 29 години са 74 779, а делът им от всич-• 
ки безработни е 20,5%.
През 2011 г. са регистрирани 474 267 хора с увреждания, от тях • 
9039 са деца до 16-годишна възраст, а 3723 са на възраст 16–19 
години.

„Каритас“ в подкрепа на децата и младежите в риск и децата и 
младежите с увреждания

За децата в риск „Каритас“ осъществява различни дейности в по-
мощ на образованието и организиране на свободното им време. В  
гр. Куклен и с. Баня (община Нова Загора) функционират центро-
вете за извънучилищни занимания и клубове по интереси „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и Пример, ОУ „Злати Терзиев“. Създадени са и 
два Центъра за обществена подкрепа в градовете Малко Търново и 
Русе („Том Сойер“), които помагат на деца в риск с цел превенция на 
отпадането от училище. Осъществяват се различни дейности с деца 
и младежи по превенция на зависимостите, трафика на хора, проти-
вообществени прояви. 

За деца и младежи с увреждания работят три центъра: „Благове-
щение“ (гр. София), „Милосърдие“ (гр. Русе) и „Каритас“ (с. Чар-
ган, община Тунджа). Те предоставят комплексни социални грижи и 
услу ги – кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арт-
терапия и други специализирани занимания. За младежите се пред-
лага трудотерапия – цветарство, готварство. 

Молитва за децата в нужда – стр. 16
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Вторник, 5 ноември 2013 г.

Жени в неравностойно положение 

Възлюби и ближния си като себе си.

(Матей 22: 35–40)

През 2005 г. останах с детето си сама, веднага след като родих. Още 
преди раждането отидох в Майчин дом и питах има ли начин да ми 
се помогне с отглеждането на детето, за да мога да работя. Бях чула, 
че мога да го оставя за една година, но ми обясниха, че ще повлияе 
на развитието му и реших да се боря. Дадоха ми адреса на център 
„Рождество Христово“ и аз отидох там с Георги, тогава той беше на 
40 дни. Оттам се прибрах с пакет памперси и обещание за работа! 
Там измислихме и името на бебето, те ми дадоха първата количка. 
През годините, търсейки работа и подслон, редовно посещавах цен-
търа – тук никога не са ми отказали нещо. Те ми върнаха вярата. Си-
лен характер съм и оцелях през всичко това, но нямаше да издържа 
нито психически, нито физически, ако не ми бяха подали ръка. Сега 
идвам по 2 пъти в седмицата и работя с филц. В началото шиех кук-
ли на ръка, от канап. Преди 4 години си взех машина и започнах да 
се уча да шия и сега дори помагам в една друга фирма. През цялото 
време се опитвам да съчетая и да работя по няколко неща наведнъж. 
Никой не е застрахован. 

Даниела, 40 г.
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По данни от Доклада за положението на самотните майки от 29.09. 
2011 г. на Комисията по правата на жените и равенството между 
половете:

Домакинствата с един родител са по-уязвими по отношение на • 
риска от бедност и възпроизвеждането на бедност в сравнение с 
домакинствата с двама родители.
Рискът от бедност сред децата от семейства с един родител е по-• 
висок, отколкото за населението като цяло. 
Осигуряването на грижи за децата допринася за намаляване на бед-• 
ността, включително детската бедност, и за увеличаване на соци-
алното приобщаване. 
Самотните родители се сблъскват с двойно повече затруднения в • 
сравнение със семействата с двама родители, тъй като не могат да 
поделят ежедневните отговорности.

„Каритас“ в подкрепа на жените в неравностойно положение

За жени в неравностойно по-
ложение в гр. София работи 
Център за социална рехабили-
тация и интеграция „Рождество 
Христово“. Центърът предоставя 
материална и морална подкрепа 
на жени, които сами отглеждат 
децата си, на многодетни майки, 
майки-осиновителки, майки без 
подкрепа поради домашното на-
силие, майки на болни деца, май-
ки с психически и физически ув-
реждания, момичета, напускащи 
домове за сираци, а отскоро и на 
майки – бежанки. 

Молитва за жените в нужда  – стр. 16
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Сряда, 6 ноември 2013 г.

Хора, зависими от психоактивни вещества

Любовта, която имате за мен, може да е в тях, и аз може да съм в тях.

(Йоан 17: 26)

Започнах да се друсам на 17 г. – първо с хероин, после с амфети и 
метадон, братовчед ми ме научи. Не помня преди точно колко време, 
започнах да посещавам мобилния кабинет на „Каритас“. Винаги са 
ми помагали, превързвали са ми раните, лекували са ме и са ми дава-
ли различни продукти, които получават като дарение. Те ме насочи-
ха към лечебни програми. Откакто се записах в една от тях, не вземам 
нищо – чист съм. Спрях и да крада. Имам детенце на 2 годинки и се 
чудя как да го изхранвам. Основно събирам желязо и хартия, защото 
в момента нямам работа. Преди се занимавах със строителна дей-
ност. Не мога да се прибера вкъщи преди да заработя 10 лева, защото 
няма с какво да нахраним детето. Искам да съм нормален човек, да 
работя и да се занимавам с нещо. Детето и жена ми да имат всичко, 
да не мисля за обувчици, дрехи, да не ги лишавам от нищо. Само 
заплатата на жена ми не стига, един телевизор не може да си купим, 
затънали сме в дългове. Много е важно да има кой да ти подаде ръка, 
да те подкрепи, тези хора никога няма да забравя и винаги ще споме-
навам с добро.

Мартин, 26 г. ХИВ позитивен, Хепатит С



9

Към 13.08.2013 г. официално в Министерство на здравеопазването • 
са регистрирани 1753 ХИВ-позитивни хора. 
От началото на годината са регистрирани 123 нови случая на ХИВ • 
инфекция. 
97 от новооткритите ХИВ-позитивни са мъже, а 26 – жени.• 
В световен мащаб 2,5 милиона души са се инфектирали с ХИВ • 
през 2011 г., в това число 330 000 деца.
През 2011 г. броят на хората, живеещи с ХИВ по света е 34 ми-• 
лиона.
През 2011 г. броят на смъртните случаи в резултат на СПИН по • 
света е 1,7 милиона.

„Каритас“ в подкрепа на хората, зависими  
от психоактивни вещества

За хора, зависими от психоактивни вещества,  „Каритас“ реа-
лизира долечебна програма „Подвижен кабинет за работа на терен“ 
в град София. На клиентите на кабинета се предоставя първична 
медицинска помощ, анонимно изследване за кръвно преносими 
инфекции, консултации за възможностите и начините за лечение, 
консултират се родители и приятели, осигуряват се безплатни ме-
дицински прегледи.

Молитва за зависимите хора – стр. 16
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Четвъртък, 7 ноември 2013 г.

Бездомни хора

Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни 
Мои братя, на Мене сте го направили.

(Матей 25: 40) 

Работил съм в Испания, Португалия и Германия. Когато се върнах 
в родния си град Русе, не можах да го позная. Тук вече няма никаква 
индустрия. Корабостроителницата е унищожена, всички машини са 
продадени. Градът предлага само бедност и мизерия за своите граж-
дани. В България има повече от 300 050 бедни хора. Миналата го-
дина ми дадоха 100 лв. социална помощ от правителството. Аз съм 
безработен от 5 години, бях започнал собствен бизнес обаче мафия-
та ме принуди да се откажа. Няма правосъдие в България – престъп-
ниците, излъгали майка ми и ѝ взели жилището докато ме нямаше в 
страната. И сега нямам и дом, храня се веднъж дневно с храна, която 
различни благотворителни организации предлагат. Социалните ми 
дадоха временно работа, като градинар за 200 лв. месечно. Аз съм 
инженер. Работил съм за изграждането на фабрики и искам сериозна 
работа и нормална заплата. Кой може да оцелее с 200 лв. на месец? 
Няма надежда за държава, в която дори работещите са бедни.

Георги, 60 г., строителен инженер,  
без работа и дом
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Съгласно данните на Агенцията за социално подпомагане:

През 2012 г. са регистрирани 992-ма бездомни българи. • 
Почти два пъти се е увеличил броят на регистрираните бездомни • 
хора в България през последните три години.
В цяла България има 14 центъра за временно настаняване с общ • 
капацитет 641 души. 
Регистрираните бездомни хора надхвърлят капацитета на приюти-• 
те, където могат да бъдат настанявани. 
Най-много хора, останали без дом, има в София (341 души), Русе • 
(152-ма души), Варна (140 души) и Пловдив (130 души).
Посочените по-горе цифри показват броя на бездомните хора, • 
кои то са поискали помощ от държавата или са били регистрира-
ни. В действителност броят на всички бездомни българи е доста 
по-висок.

„Каритас“ в подкрепа на бездомните хора

За бездомните хора в гр. Бур-
гас се реализира Мобилна гри  -
жа за бездомни, а в гр. Русе 
фун  кционира приютът за без-
домни хора „Добрият самаря-
нин“. Две те услуги осигуряват 
на бездомните хора храна, об-
лекло, лекарства от първа необ-
ходимост, социално консулти-
ране, съдействие за намиране на 
работа, издаване на документи, 
юридическа и психологи ческа 
помощ. 

Молитва за бездомните хора – стр. 16
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Петък, 8 ноември 2013 г.

Бежанци, мигранти и хора, жертви на трафик

Всичко, което искате да правят човеците на вас, същото правете и вие на тях.

Матей 7: 12

Махмуд, будно иракско момче, което има нужда от помощ с неговите 
домашни работи по английски език, е дошъл много ранно и чака в 
стаята от 30 минути. Едно по едно другите деца се явяват за поредна-
та сесия – Шереван, кюрдка от Ирак, иска помощ за домашното по 
математика и български език; Аимсахан, общителна казахстанка, има 
нужда от помощ по география. Ето го и истинското ято от деца в пре-
дучилищна възраст, чакащи с тетрадки в ръка за работа с българската 
азбука. Още деца на различни възрасти ще се появят в следващите  
30 минути. Шумът в стаята e впечатляващ, комбиниращ разнообраз-
ните звучения на български, арабски, фарси и турски език.

Това е уникален сбор от различни националности, търсещи комуни-
кация и успяващи в нея. Откъснати от родината и дошли  на „нова 
земя“, това, което търсят тези деца, е чувството на нормалност, ус-
михнати лица и възможност да се забавляват. Нашите доброволци с 
радост и любов им дават всичко това.

Натаниел Брукмен
Доброволец на „Каритас“
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По данни на Националния щаб по бежанската криза към МВР:

Към 25.09.2013 г. регистрираните търсещи закрила и убежище • 
хора в България са 5000.
Средно над 60 човека на ден търсят убежище в Република България.• 
700 деца до 18 години са сред търсещите убежище. По-голямата • 
част от тях са под 5-годишна възраст. 
Приблизително 70–75% от хората, търсещи закрила са жени и деца.• 
90% от търсещите убежище са от Сирия.• 
Към края на годината се очаква броят на хората, търсещи закрила • 
и убежище в страната ни, да достигне до 10 000 души.

„Каритас“ в подкрепа на бежанците, мигрантите  
и хората, жертви на трафик

За бежанците, мигрантите, хо   
рата, търсещи убежище и жерт
вите на трафик работи Миг-
рационна служба на Каритас, 
която предоставя социални кон-
султации, хуманитарна подкрепа 
и специа лизирани услуги. Пара-
лелно с това се реализират и кам-
пании за превенция и повишаване 
чувствителността на обществото 
към проблемите, свързани с миг-
рацията и трафика на хора. Наша-
та цел е да защитаваме правата и 
да подпомагаме чрез реалистични 
решения хората, които се нуждаят 
от подкрепа, пребивавайки извън 
своята родна страна или станали 
жертва на трафик.

Молитва за хората в нужда – стр. 16
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Събота, 9 ноември 2013 г. 

Болни и самотни възрастни хора

Прави така, че всеки, който дойде при теб, когато си тръгва, да се чувства по-
добре и да е по-щастлив.

Майка Тереза

Преди повече от 9 г. аз и моята съпруга Мария бяхме изгубили на-
деждата и вярата в живота. Тъй като и двамата сме инвалиди, ни беше 
доста трудно да се справяме сами, относно изписване и закупуване 
на лекарства, инжекции, помощ при смяна на памперси. За наше го-
лямо щастие разбрахме, че е открит Център за домашни грижи в 
с. Житница, в който работят не кой да е, а медицински сестри, от 
каквито ние имахме нужда, за да дойдат в дома ни и да ни обслужат. 
Благодарение на тях ние си върнахме вярата в живота и усмивките на 
лицата. С нетърпение очакваме деня за посещение, а и много често 
ги търсим извънредно, за което им благодарим от сърце. Надяваме 
се да ги има и занапред, за да може да помагат на всички онези хора 
с подобни съдби като нашите.

Кръстю Шахънски, 69 г. 
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От хората над 65-годишна възраст, страдащите от деменция са • 
100 000, като поне 50 000 са с болест на Алцхаймер. 
Хората с трайно намалена работоспособност за 2011 г. са  181 518. • 
Най-висок е относителният дял на хората от възрастовата група 
50–59 години (38,3%), следвани от възрастта 60 и повече години 
(34,9%). 
Увеличава се броят на възрастните хора над 70 години, живеещи • 
сами. В края на 2012 г. хората на 65 и повече навършени години са 
1 395 078, или 19,2% от населението на страната. 
В България липсват услуги, които да съдействат на болните и са-• 
мотни възрастни хора да запазят своя самостоятелен начин на жи-
вот и да продължат да живеят в общността. 
Самотата при хората от третата възраст вече не е еднократно явле-• 
ние, а социален феномен.

„Каритас“ в подкрепа на болните и самотни възрастни хора

За болните и самотни възрастни хора „Каритас“ реализира услугата 
„Домашни грижи“, чрез която се предоставят комплексни – здравни и 
социални, грижи в домовете на нуждаещите се възрастни хора. Създаде-
ни са центрове в София, Русе, Белене, Бургас, Пловдив, Раковски, Мал-
ко Търново и Житница, като мобилните екипи предоставят грижи и в 
още 5 населени места, намиращи 
се в близост до посочените гра-
дове и села. В Бургас и Покрован 
съществуват Дневни центрове за 
самотни възрастни хора, а в Калоя-
ново – Дом за възрастни хора „Св. 
Йосиф“, които предоставят топъл 
обяд, социално и здравно консул-
тиране и занимания по интереси на 
старите хора. В Русе се реа лизира 
услугата „Храна на колела“, чрез 
която се предоставя топъл обяд на 
възрастни и самотни хора. 

Молитва за възрастните хора – стр. 16
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Неделя, 10 ноември 2013 г.

Ден на Каритас 
20 години заедно с хората в нужда

Да разпространяваме светлината на Христос

Скъпи Исусе,
Помогни ми да нося Твоето благоухание,

където и да отида.
Преизпълни душата ми с Твоя дух и Живот.

Проникни и притежавай цялото ми
същество толкова пълноценно, че

животът ми да бъде само отражение на Твоя.

Нека нося твоята светлина чрез мен и в мен,
така че всяка душа, до която се докосна,

да почувства Твоето присъствие в моята душа.
Нека да погледнат и да не виждат вече мен,

а само Исус.
Остани с мен и аз ще излъчвам сияние като Теб,

и това сияние ще бъде светлина за хората.

Светлината, Исусе, ще идва изцяло от Теб;
Нито частица от нея не ще бъде моя.

Ти ще си онзи, който сияе за хората чрез мен.
Нека те славя така, както най-много обичаш,

носейки сиянието ти сред хората.
Нека те проповядвам без проповеди, не чрез думи,

а чрез пример, чрез завладяващата сила,
чрез притегателното влияние на това, което

правя, засвидетелствайки пълнотата на
любовта, която нося в сърцето си към Теб. 

Амин.

Да разпространяваме светлината на Христос е една от любимите молитви на Майка Тереза, 
която тя избира за първа молитва, изричана всеки ден след Светото Причастие от Мисио-
нерките на Милосърдието, тъй като изразява по красив начин желанието ѝ за най-голяма 
близост с Иисус и да „носи Иисус“ на хората.
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Нашите каузи

Достоен живот за възрастните хора• 
Намаляване на бедността сред децата• 
Пълноценни грижи за бездомните хора• 
Бъдеще без насилие – подкрепа за хората, жертви на трафик• 

Ежегодно „Каритас Бъл гария“ реализира кампании с цел ангажиране 
на гражданското общество в постигането на социална справедливост 
и подобряване устойчивостта на системите за подкрепа качеството 
на живот на хората у нас. Всяка кампания е съобразена с конкретна 
национална кауза, избрана от Управителния съвет на „Каритас Бъл-
гария“ и подкрепена от Епископската конференция на Католическа-
та църква в България.

Можете да изразите Вашата подкрепа  
към хората в нужда, като:

Участвате като доброволец в дейностите на „Каритас“. Вашите 
умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за 
хора в нужда.

Дарите по банков път, като посочите кау зата/дейността, която 
под крепяте 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

Дарите онлайн, като посетите сайта ни: www.caritas-bg.org

Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777, на цена  
1 лв. за всички мобилни оператори.
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Организации членки

Русе
„Милосърдие“ – дневен център 
за деца с увреждания
тел.: 082/84 50 59
Център за Домашни грижи  
на Каритас
тел.: 082/84 51 62
e-mail: homecare@ruse.techno-
link.com
„Том Сойер“ – център за 
обществена подкрепа
тел.: 082/82 15 12
„Добрият самарянин“ – приют 
за бездомни
тел.: 082/50 00 21; 082/ 50 00 20

Каритас Русе 
7002 Русе, ул. „Алеи Възраждане“ 7А
тел.: 082/ 500 061
тел./факс: 082/ 500 062
e-mail: caritas@ruse.techno-link.com 
www.ruse.caritas-bg.org

Каритас Малчика
тел. 0899 728 285
e-mail: caritasmalcica@abv.bg

Каритас Свищов
тел. 0882 392 977

Каритас Белене
тел. 0882 373 532
e-mail: caritasbelene@abv.bg 

Център за Домашни грижи  
на Каритас
тел.: 0882 275 463
e-mail: karitas@mail.orbitel.bg 
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Каритас Витания
4150, гр. Раковски, област Пловдив
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
тел.: 0886 399 115
e-mail: vitania@caritas-bg.org
www.vitania.caritas-bg.org

Раковски
Център за Домашни грижи  
на Каритас 
тел.: 0889 903 461
e-mail: dg.caritas.rakovski@mail.bg 

Житница
Център за Домашни грижи  
на Каритас  
моб. тел.: 0888 128907 
caritas_zh@abv.bg

Калояново
Дом за възрастни хора „Св. Йосиф“
моб. тел.: 0885 638 595
e-mail: dsv.josif@abv.bg
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Мобилен кабинет за зависими  
от ПАВ
тел.: 0885 256 420
e-mail: drugs.free.sofia@caritas-bg.org
Център за Домашни грижи  
на Каритас
тел.: 0889 899 571
e-mail: homecare@caritas-bg.org
Работа с бежанци и мигранти
тел.: 0888 509 837
e-mail: ivan.cheresharov@caritas-bg.org

с. Баня (Нова Загора) 
Проект „Пример“,  
ОУ „Злати Терзиев“
тел.: 0888 232 046 
e-mail: caritas_sofia@caritas-bg.org

Малко Търново 
Център за Домашни грижи  
на Каритас 
тел.: 0886 869 410
e-mail: homecare.mturn@abv.bg
Център за обществена подкрепа
тел.: 0882 212 434

Покрован
Дневен център за възрастни хора 
тел.: 0885 256 677

с. Чарган (община Тунджа)
„Каритас“ – център за младежи  
с увреждания
тел.: 0888 200 328
e-mail: dchu.yambol@caritas-bg.org

Каритас Бургас
тел.: 0888 200 319
e-mail: caritas.burgas@caritas-bg.org

Център за Домашни грижи на 
Каритас
тел.: 0888 200 319

Мобилна грижа за бездомни хора
тел.: 0888 200 319

Каритас Куклен
тел.: 0877 077 654 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – 
център за извънкласни дейности 
тел.: 0887 941 365
e-mail:caritas_kuklen@abv.bg 

Каритас Пловдив
тел.: 0878 971 190

Център за Домашни грижи на 
Каритас
тел.: 0885 256 420

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/ 86 96 335
e-mail:rojdestvo@caritas-bg.org

Каритас София
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.sofia.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

Национални дейности 

Домашни грижи на Каритас
тел.: 0888 19 96 56
e-mail: home.care@caritas-bg.org   

Училище на Каритас
тел.: 02/ 944 18 58
e-mail: school@caritas-bg.org 

Миграционна служба на Каритас
тел.: 0888 39 72 30
e-mail: migration@caritas-bg.org

Отговор при бедствени ситуации
тел.: 0887 55 60 25
e-mail: help@caritas-bg.org
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