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Бъди съпричастен!  Дари топлина и усмивка.
Изрази подкрепата си, като изпратиш SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 
за всички мобилни оператори, на цена 1, 20 лв. с ДДС. 

 Каритас в подкрепа
на възрастните хора.

СтароСтта може да бъде изживяна доСтойно!СтароСтта може да бъде изживяна доСтойно!



„Вярата е тази, която ни позволява да разпознаем Христос, а Неговата любов ни на-
сърчава да Му се притечем на помощ в лицето на нашите ближни, по пътя на нашия 
живот: път, който познава радостта и страданието.“ 

Из „Врата на вярата“, апостолическо писмо на Папа Бенедикт ХVІ по повод Годината на вярата.

Всяка година неделята преди 13 ноември (Блажен 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 е посветен на възрастните хора. Времето, в което живеем, налага 
необходимостта да обръщаме все по-голямо внимание на тях – нашите майки, бащи, баби и дя-
довци. Икономическата криза, ниският прираст на населението, вътрешната и външна миграция 
на младите хора водят до постоянна тенденция на застаряване на обществото ни. Все повече 
са населените места, в които има само възрастни хора. Така, едно от най-големите препятствия, 
пред което хората от третата възраст са принудени да се изправят, се оказва самотата. Невъз-
можността, поради конкретно заболяване или недостатъчни доходи, да навестиш приятел или да 
отвориш дома си за такъв, липсата на човек, с когото да разговаряш и споделяш, са чест техен 
спътник. Оставени сами на себе си, с болката и тъгата, възрастните хора се превръщат в забра-
вени хора. Хора, които постепенно угасват в един свят, за който се говори само като статистика, 
покрай поредното преброяване.

Има много начини, чрез които можете да изразите подкрепата си към възрастните хора:

УЧАСТВАЙТЕ в проектите на Каритас – вашите умения – професионални и личностни – ще 
бъдат истински дар за хората в нужда.

ДАРЕТЕ – вашите средства ще подпомогнат дейности, насочени към болни и самотни възрастни 
хора. Освен чрез есемес, можете да направите това и по банков път:

 Получател/Титуляр:	 КАРИТАС	БЪЛГАРИЯ
	 Адрес:	 София,	1504,	ул.	„Оборище“	№	9
	 IBAN:	 BG71RZBB91551060169315
	 BIC/SWIFT:	 RZBBBGSF
	 При банка:	 Райфайзенбанк	(България)	ЕАД
 Основание за плащане:	 Домашни	грижи
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ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ – да им подадем ръка.
Те имат нужда от нас!

Информация за дейностите в подкрепа на възрастните хора можете да получите от вашия енорийски свещеник 
или в офисите на Каритас във вашето населено място, както и в интернет, на адрес: 

http://www.caritas-bg.org/


