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Какво правим
ü	 Подпомагаме	нуждаещите	се	хора	чрез	нашата	мрежа	от	организации	членки	и	

техните	структури	по	места.
ü	 Предоставяме	информация	на	мрежата	с	цел	по-ефективна	социална	дейност.
ü	 Насърчаваме	диалога,	сътрудничеството,	координацията	и	обмена	на	опит	между	

организациите	от	мрежата.
ü	 Подкрепяме	нашите	организации	в	изграждането	на	капацитета	им.
ü	 Представляваме	организациите	от	мрежата	и	защитаваме	техните	интереси	на	

национално	и	международно	ниво.
ü	 Сътрудничим	с	други	сродни	организации	с	акцент	върху	екуменизма.
ü	 Лобираме	пред	държавата	и	външни	дарители.

Искаме да постигнем
ü	 Жизнена	реалност,	в	която	всички	хора,	най-вече	крайно	бедните	и	потиснатите,	

намират	надежда	и	сили	да	се	почувстват	като	пълноценна	част	от	света.
ü	 Живот,	в	който	земните	дарове	се	споделят	от	всички,	а	на	всяко	създание	се	

гледа	с	любов	и	вяра	за	доброто	на	бъдещите	поколения.
ü	 Общество,	в	което	най-важно	е	достойнството	на	човека,	създаден	по	Божи	образ	

и	подобие,	в	което	няма	дискриминация,	насилие,	нетолерантност	и	бедност.
ü	 Свят,	отразяващ	Божието	царство,	където	царуват	справедливостта,	мирът,	

свободата,	истината	и	солидарността.

Нашите принципи
ü	 Зачитане	и	неприкосновеност	на	човешкото	достойнство,	без	оглед	на	расова,	

етническа,	религиозна,	полова	и	политическа	принадлежност.
ü	 Солидарност,	при	която	личният	интерес	отстъпва	на	общността.
ü	 Субсидиарност,	която	ни	води	към	уважение	на	автономията	на	всички	дейности	

на	местно	ниво.
ü	 Въвличане	на	нуждаещите	се	в	социалните	дейности	и	стимулиране	на	тяхната	

активност	за	поемане	на	отговорността	сами	да	си	помогнат.
ü	 Състрадание,	помирение	и	диалог	като	средства	за	разрешаване	на	конфликт.
ü	 Сътрудничество	с	други	хуманитарни	и	благотворителни	организации.

Каритас България е член на:
ü	 Каритас	Интернационалис
ü	 Български	съвет	за	бежанци	и	мигранти
ü	 Българска	платформа	за	международно	развитие
ü	 Национален	съвет	по	въпросите	на	социалното	включване	към	Министерски	съвет
ü	 Християнски	организации	срещу	трафика	на	хора	(COATNET)
ü	 Европейски	организации	за	подкрепа	и	реинтеграция	(ERSO)
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Кои сме ние
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:	 „Каритас	 София“,	 „Каритас	 Русе“,	 „Каритас	
Витания“.	Като	благотворителна	организация	на	Католическата	църква,	феде-
рацията	следва	своята	мисия	за	изграждане	на	по-справедливо	и	хуманно	об-
щество,	в	което	всички	хора,	най-вече	крайно	бедните	и	потиснатите,	намират	
надежда	за	пълноценен	живот.	В	изпълнение	на	това,	„Каритас	България“	под-
крепя	 своите	 организации	членки	в	извършването	на	 социална	дейност	 чрез	
структурите	им	по	места.	Едновременно	с	това,	„Каритас	България“	концентри-
ра	 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	 дей-
ност,	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 не-
равностойно положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали 
при природни бедствия. 

„Каритас България“ – 
федерация	на	независими	епархийни	католически		организации.

„Каритас Витания“
Благотворителна	 като-
лическа	 организация	
„Витания“	 е	 създадена	
през	2011	г.	от	Софийско-
Пловдивска	 епархия	 и	 е	
регистрирана	 като	 юри-
дическо	лице	с	нестопан-
ска	цел	за	осъществяване	
на	 общественополезна	
дейност.		Като	пасторална	
организация	 на	 Католи-
ческата	 църква,	 „Каритас	
Витания“	продължава	ле-
куващата	 мисия	 на	 Хрис-
тос,	 посвещавайки	 се	 и	
полагайки	грижи	за	хора-
та,	изпаднали	в	нужда.

„Каритас русе“
Русенска	 католическа	
организация	 „Каритас“	
е	 създадена	 през	 1992	
г.	 като	 благотворител-
на	 организация	 на	 Ка-
толическата	 църква	 в	
България	 с	 територия	
на	 дейност	 Никополска	
епархия	 (Северна	 Бъл-
гария).	 Организацията	
осъществява	социалната	
дейност	на	Католическа-
та	 църква	 в	 епархията,	
съгласувайки	 и	 съобра-
зявайки	 дейността	 си	 с	
препоръките	 на	 Нико-
полския	 епископ	 Монс.	
Петко	Христов.

„Каритас софия“
Благотворителна	католическа	ор-
ганизация,	създадена	през	1992	г.	
като	юридическо	лице	с	нестопан-
ска	цел	–	сдружение,	определено	за	
извършване	 на	 общественополез-
на	дейност.	Основната	цел	на	орга-
низацията	е	да	подпомага	духовно	
и	 материално	 хора,	 нуждаещи	 се	
от	помощ	при	природни	бедствия	
и	войни	и	уязвими	групи	и	хора,	в	
т.ч.:	 сираци,	 самотни	 майки,	 без-
работни,	 болни,	 хора	 с	 уврежда-
ния,	 възрастни	 хора,	 бездомни,	
изоставени	хора,	бежанци	и	други	
хора	 в	 неравностойно	 социално	
положение,	без	оглед	на	каквато	и	
да	било	тяхна	принадлежност	към	
религия,	раса	и	националност.
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 Едно човешко семейство – „Каритас“

Това, което прави „Каритас“, като организация на Католическата църква, раз-
лична от многото организации, е милосърдието, съпричастността и волята за 
облекчаване на човешкото страдание, които са наша първа отговорност. Уни-
калното съчетаване на професионализъм с християнско отношение към ближ-
ния изгражда мостове между болката и живота с достойнство и правят Божия
та любов към човека и милостта между хората повидима. 

„Каритас“ действа като едно човешко семейство и работи за намаляване на бед-
ността и осигуряване на достоен живот за всички хора, независимо от техните 
пол, раса, религия и национална принадлежност. Сътрудниците на „Каритас“ 
ежедневно се стремят да облекчат болката и страданието на изпадналия в уяз-
вимо положение, като освен с професионални грижи, те даряват човека в нужда 
с внимание и искрена загриженост, от които той найсилно се нуждае.

Бедността и социалната несправедливост могат да бъдат изкоренени само 
когато действаме всички заедно, като едно семейство. Затова и тази година 
посвещаваме Деня на Каритас 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. В дните от 3 до 9 ноември организира-
ме Информационна седмица, представяща моралните устои, от които се ръко-
водим в ежедневната си грижа за хората в нужда. Каним всички сътрудници и 
приятели на „Каритас“ по време на тази седмица да инициират беседи, по някои 
от заложените във всеки един ден теми, с което да извървим заедно пътя към 
същността и мисията на „Каритас“, която ни прави едно цяло.

По повод Деня на Каритас искам да изразя признателността си към всички вас, 
които дарявате любов и професионални грижи на бедните и уязвими хора, като 
с това допринасяте за тяхното подобро съществуване. Искам да благодаря и на 
нашите партньори, които чрез съдействието, което ни оказват, спомагат за 
осъществяването на дейностите ни в подкрепа на хората в нужда. Благодаря ви 
за вашата добросърдечност и желание да помагаме заедно!

епископ Петко Христов 
Президент на „Каритас България“
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Ден на Каритас

еДно чоВешКо  
семейстВо

Неделя,	 
9	ноември	

милосърДие  
В ДейстВие 

Вторник,	 
4	ноември

ПосВещение  
на Ближния

Сряда,	 
5	ноември

люБоВ

Четвъртък,	 
6	ноември

солиДарност

Петък,	 
7	ноември

смирение

Събота,	 
8	ноември

сърце, Което 
ВижДа

Понеделник,	 
3	ноември
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Сътрудниците на „Каритас“ отварят 
сърцата си за човека в нужда и когато 
той идва при тях, освен професионална 
подкрепа, те му предоставят топлина 

и човешко отношение, от които из-
падналият в уязвимо положение 

най-силно се нуждае.

За хора в нужда в	градовете	София,	Бургас,	Пловдив	и	Малко	Търново	функци-
онират	центрове за изслушване	към	„Каритас	София“.	Центровете	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	по-
лучат	подкрепа.	
За граждани на трети страни, търсещи убежище и хора, получили бежански 
или хуманитарен статут в	гр.	София	работи	социално-консултативен център 
към	„Каритас	София“.	В	центъра	се	провеждат	социални	консултации	-	съвмес-
тна	оценка	на	нужди,	запознаване	с	права	и	задължения,	информация	за	реда	
и	процедурите	за	ползването	на	съществуващи	социални,	медицински,	правни,	
образователни	и	други	услуги,	насочване	и	придружаване	за	включване	в	тях.	
За бежанци, мигранти, доброволно завърнали се български граждани от 
Белгия и хора, жертви на трафик в	работи	миграционна служба на Кари-
тас, която	предоставя	социални	консултации,	хуманитарна	подкрепа	и	специ-
ализирани	 услуги.	 Паралелно	 с	 това	 се	 реализират	 и	 кампании	 за	 превенция	
и	 повишаване	 чувствителността	 на	 обществото	 към	 проблемите,	 свързани	 с	
миграцията	и	с	трафика	на	хора.	Целта	е	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.

Понеделник, 3 ноември 2014 г.

Човекът в нужда отива при „Каритас“

„Каритас“ – Сърце,  
което вижда
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Доволни и щастливи сме, че помогнахме  
на тази млада майка
Преди	известно	време	центърът	за	изслушване	„Блажени	Камен,	Павел	и	Йосафат“	
в	Пловдив	беше	посетен	от	Елена	Падалова	-	36-годишна	жена,	преминала	през	
много	трудности,	понастоящем	със	сериозни	здравословни	проблеми	и	отчаяна	
нужда	от	подкрепа.	Нейната	дъщеря	Виктория	е	на	15	години	и	страда	от	тежка	
форма	на	шизофрения.	Самата	Елена	преди	година	е	преживяла	мозъчна	опера-
ция,	объркана	е,	неориентирана	и	в	пълно	неведение	за	правата	си.	Вследствие	на	
един	човешки	разговор,	жената	споделя,	че	е	безработна,	без	осигурителни	права,	
без	постоянен	адрес	в	Пловдив,	което	се	оказва	и	основна	пречка	да	ползва	всички	
придобивки	и	права,	които	имат	хората	в	подобно	на	нейното	положение.
„Всички	ние	приехме	много	съпричастно	и	ангажирано	страданията	и	неволите	
на	Елена	и	дъщеря	й	Виктория.	След	като	оказахме	човешка	подкрепа,	веднага	
тръгнахме	по	тежкия	административен	път	за	справяне	с	проблема“	-	споделя	
Таня	Савова,	сътрудник	в	центъра.
В	 резултат	 на	
съдействието	 на	
сътрудниците	 на	
„Каритас“,	 Елена	
и	 Виктория	 вече	
имат	 лични	 кар-
ти	 с	 постоянен	
адрес	 в	 Пловдив;	
Елена	е	регистри-
рана	в	бюрото	по	
труда;	 има	 пода-
дени	 документи	
за	детски	надбав-
ки,	 за	 социална	
интеграция	 на	
детето	и	за	соци-
ални	помощи.	По	съвет	на	Отдела	за	закрила	на	детето	към	община	Пловдив	са	
подадени	документи	за	включване	на	Виктория	в	един	от	центровете	за	деца	
с	увреждания,	където	тя	би	могла	да	се	социализира	по-добре.	Католическата	
църквата	също	оказва	подкрепа,	като	закупува	лекарствата	за	Виктория.
„Доволни	и	щастливи	сме,	че	помогнахме	на	тази	млада	майка.	Тя	вече	е	по-спокой-
на,	усмихва	се.	Ще	бъдем	до	нея	и	ще	я	подкрепяме	и	в	бъдеще“,	споделя	още	Таня.
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За бездомни хора	 в	 гр.	 Бургас	 се	
реализира	мобилна грижа за без-
домни хора към	 „Каритас	 София“,	
чрез	 която	 се	 предоставят	 храна,	
облекло,	лекарства	от	първа	необ-
ходимост,	 безплатно	 социално	
консултиране,	 съдействие	 за	 из-
даване	 на	 документи,	 съдействие	
за	временно	настаняване	в	приют,	
контакти	 със	 социални	 и	 здравни	
институции,	както	и	безплатно	из-
следване	 за	полово	предавани	ин-
фекции	и	туберкулоза.

За хора, зависими от психоактивни вещества	в	гр.	София	функционира	мо-
билен център за работа на терен	към	„Каритас	София“,	предоставящ	първич-
на	медицинска	помощ,	анонимно	изследване	за	кръвно	преносими	инфекции,	
консултации	за	възможностите	и	начините	за	лечение,	консултиране	на	роди-
тели	и	приятели	на	зависимите.
За бежанци,	настанени	в	приемателните	центрове	към	Държавната	агенция	за	
бежанците,	„Каритас	София“	реализира	курсове	по	български	език,	осигурява-
щи	начална	подготовка	по	български	език	на	бежанците,	 така	че	 те	да	могат	
комуникативно	да	се	справят	в	нормални	битови	ситуации.
За хора, пострадали при природни бедствия,	 мрежата	 на	 „Каритас“	 в	 Бъл-
гария	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.	

Вторник, 4 ноември 2014 г.

„Каритас“ отива при човека в нужда

„Каритас“ – Милосърдие  
в действие

За да бъдем по-близо до бедните 
и маргинализирани хора, отиваме 
директно при тях, в местата, които 

обитават и на които се събират, 
и им оказваме грижите, от 

които се нуждаят. 
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сряда, 5 ноември 2014 г.

„Каритас“ в домовете на нуждаещите се хора

„Каритас“ – Посвещение  
на ближния

За възрастни и болни хора	в	гра-
довете	София,	Русе,	Белене,	Бургас,	
Пловдив,	 Раковски,	 Малко	 Търно-
во	 и	 в	 село	Житница	 функциони-
рат	центрове за Домашни грижи 
на Каритас. Мобилните	екипи	към	

центровете	предоставят	професионални	комплексни	грижи	директно	в	домо-
вете	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,	ко-
ито	им	помагат	за	подобряване	
и	 поддържане	 на	 здравослов-
ното	състояние	и	достойно	из-
живяване	на	старините.	
За възрастни хора в нужда	 в	
гр.	 Русе	 се	 реализира	 услугата 
„Храна на колела“ към	 Цен-
търа	за	домашни	грижи	на	Ка-
ритас	 в	 този	 град,	 чрез	 която	
се	 предоставя	 топъл	 обяд	 на	
възрастни	хора.

Когато хората в уязвимо положение 
не могат да отидат при „Каритас“, 

сътрудниците на „Каритас“ оти-
ват в техните домове.
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Те за мен станаха като  
семейство
Казвам	се	Елена.	От	1992	г.	съм	пенсионерка.	Но	за	съжаление,	тогава	ме	налегна-
ха	и	болести.	Страдам	от	захарен	диабет,	оттам	съм	с	бъбречна	недостатъчност,	
полиневропатия,	с	високо	кръвно	налягане,	със	запушени	коронарни	съдове.	Не	
искам	да	ви	отегчавам	и	с	други	болести,	но	за	един	човек	са	прекалено	мно-

го.	Благодарение	на	„Каритас“,	на	техните	
грижи,	 на	 тяхната	 помощ,	 аз	 се	 чувствам	
много	 по-добре.	 Не	 говоря	 само	 за	 меди-
цинската	помощ,	но	и	за	тяхната	човешка	
загриженост,	подкрепа	в	трудните	момен-
ти.	Ние	не	сме	само	пациент	и	сестри	-	те	за	
мен	станаха	като	семейство.	От	10	месеца	
имам	и	диабетна	гангрена	с	отворена	рана	
на	 крака.	 Всеки	 ден	 очаквам	 тяхното	 ид-
ване,	като	че	ли	слънчев	лъч	ме	огрява	и	
внася	надежда	за	днешния	ден.	
За баба Елена полагат грижи сестрите от 
центъра за Домашни грижи на Каритас в 
Малко Търново.
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За жени в неравностойно положение	в	гр.	София	функционира	център за со-
циална рехабилитация и интеграция „рождество Христово“	 към	 „Каритас	
София“,	който	предоставя	морална	и	материална	подкрепа,	специализирани	кон-
султации,	работа	в	творчески	ателиета,	храна	и	занимания	за	децата,	съдействие	
за	намиране	на	работа	на	самотни	майки,	многодетни	майки,	майки-осиновител-
ки,	майки,	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 възрастни хора	в	гр.	Бургас	и	с.	
Покрован	функционират	Дневни 
центрове	 към	 „Каритас	 София“,	
които	предоставят	дневни	грижи	
и	занимания	за	посещаващите	ги	
възрастни	 хора,	 съобразно	 тех-
ните	 индивидуални	 потребнос-
ти	 и	 нужди	 от	 организиране	 на	
свободното	време,	взаимопомощ,	
закрила	и	социална	интеграция.

За хора, останали без дом и живеещи в риск в	гр.	Русе	функционира	център за 
социална рехабилитация и интеграция	към	„Каритас	Русе“,	предоставящ	комп-
лексни	професионални	грижи	и	услуги	и	специализирани	занимания	по	интереси.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Човекът в нужда в центровете на„Каритас“

„Каритас“ – Любов
 

„Каритас“ е любов, която действа. От 
създаването си, през изминалите над 20 
години, успяхме да развием дългосрочни и 
устойчиви услуги, концентрирани в дневни 

центрове и центрове за социална реха-
билитация и интеграция, чрез ко-

ито да бъдем в още по-голяма 
полза за бедните и уяз-

вими хора.
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В тяхно лице виждах хора, съпричастни  
към моята болка
В	далечната	1998	 г.	 преживях	 един	от	 тежките	моменти	в	личния	 си	живот.	
Съпругът	ми	ме	напусна,	поради	което	останах	съвсем	сама,	с	едно	дете	на	ръ-
цете	си.	Изключително	тежко	преживях	раздялата.	Нямах	сили	да	се	грижа	за	
детето.	Бях	постигнала	дъното	си.	В	този	момент	мои	познати	ме	насочиха	към	
„Рождество	Христово“	–	социален	център,	който	помага	на	жени	в	моето	поло-
жение.	Хората	от	Центъра	ми	дадоха	първите	съвети	и	насоки	за	това	как	да	
се	грижа	за	детето.	Разговорите	с	тях	бяха	от	голяма	полза	за	мен,	тъй	като	в	
тяхно	лице	виждах	хора,	съпричастни	към	моята	болка.	Едновременно	с	това,	
при	посещенията	ми	в	центъра	се	запознах	и	с	други	жени,	с	подобна	на	моята	
съдба,	което	за	пореден	път	ме	накара	да	почувствам,	че	не	съм	сама	в	страда-
нието	си.	Така,	лека-полека,	започнах	да	излизам	от	емоционалната	си	криза	
и	да	се	отварям	към	дъщеря	си.	Тъй	като	страдам	от	конкретно	заболяване,	
през	годините	се	налагаше	често	да	лежа	в	болница.	Хората	от	Центъра	не	ме	
изоставиха	и	в	тези	моменти		и	винаги	ми	помагаха,	на	мен,	но	най	вече	на	дъ-
щеря	ми.	Днес	вече	дъщеря	ми	е	на	20	години	и	е	стипендиантка	на	„Гилдхол“	
–	училището	за	музика	и	драма	в	Лондон.	И	това	нямаше	да	бъде	възможно	
без	подкрепата,	която	сътрудниците	на	„Рождество	Христово“	ми	дадоха,	най-
напред	в	онзи	така	критичен	за	мен	период	през	98-а,	а	впоследствие	и	през	
годините.	Винаги	ще	им	бъда	благодарна	за	това.

Вяра, 50 г. 
Получава грижи от сътрудниците към център „Рождество Христово“.
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За деца в риск в	градовете	Русе,	Куклен,	Малко	Търново	и	в	селата	Ореш	и	Мал-
чика	работят	центрове за обществена подкрепа	към	„Каритас	Русе“	и	„Кари-
тас	София“,	които	реализират	дейности	за	осигуряване	на	социална,	педагоги-
ческа	и	психологическа	помощ,	както	на	децата,	така	и	на	техните	семейства.	
Осъществяват	се	и	дейности	по	превенция	на	зависимостите,	трафика	на	хора,	
противообществени	прояви.
По проект „Пример“, оУ „Злати терзиев“	в	с.	Баня	(община	Нова	Загора)	„Кари-
тас	София“	реализира	дейности	за	социална	интеграция	на	деца	от	етническите	
малцинства	 в	 неравностойно	 положение,	 със	 специален	 фокус	 върху	 ромите.	
Подпомага	 се	 достъпът	 на	 ромски	 деца	 до	 стандартни	 образователни	 ресур-
си	чрез	развиване	на	модели	на	добри	политики	и	практики	в	прилагането	на	
включващо	образование	и	чувствителен	към	културата	на	ромите	учебен	план	
и	програма	за	ромски	деца	в	предучилищна,	начална	и	прогимназиална	степен.
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	доброволчес-
ка	тюторска	помощ.	Осигурява	се	и	професионална	подкрепа	на	родителите	на	
децата	по	проблеми,	свързани	с	отглеждането,	възпитанието	и	обучението	на	
децата	им.

Аз съм малко момиче в голямо семейство
Ние	сме	пет	момчета	и	пет	момичета,	аз	се	казвам	Мария	и	съм	в	първи	клас.	Мама	
умря,	когато	роди	моя	по-малък	брат,	който	е	на	6	години,	и	ние	останахме	само	
с	татко.	Татко	се	грижеше	за	нас,	но	беше	много	трудно.	След	няколко	години	се	
ожени	отново	и	сега	имам	още	две	сестри,	едната	е	на	2	години,	а	другата	–	бебе	
на	6	месеца.	Не	знам	дали	съм	щастлива,	защото	ние	сме	много	бедни,	за	нас	няма	
празници	и	даже	Дядо	Коледа	не	идва	у	нас.	Искам	да	имам	хубава	кукла,	за	да	
можем	да	си	играем	вкъщи.	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	
нямаме	пари,	работи	само	татко.

Мария, 7 г.
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За деца и младежи с увреждания в	градовете	Русе,	Белене,	Враца,	София	и	в	
село	Веселиново	(община	Тунджа)	работят	дневни центрове и центрове за со-
циална рехабилитация и интеграция	към	„Каритас	София“	и	„Каритас	Русе“,	
предоставящи	 комплексни	 професионални	 грижи	 и	 услуги	 -	 кинезитерапия,	
психотерапия,	логопедични	занимания,	арт-	и	трудотерапия,	и	други	специали-
зирани	занимания,	съобразени	със	здравните,	образователни	и	рехабилитаци-
онни	потребности	на	децата	и	младежите.	

Тук всички са като едно семейство
В	център	„Милосърдие“	има	различни	деца,	и	малки,	и	големи.	Диагнозите	също	
са	най-разнообразни:	детска	церебрална	парализа,	епилепсия,	различни	умстве-
ни	и	физически	разстройства.	Малките	посещават	центъра	като	детска	градина,	
те	получават	храна	и	спане.	Големите	идват	тук,	когато	не	са	на	училище.

Отивам	при	децата.	Девет-
годишната	Мария		току-що	
е	станала	от	сън	и	веднага	
към	 нея	 се	 приближава	
една	 от	 служителките	 в	
центъра.	 Тя	 я	 поздравява	
с	усмивка.	През	това	време	
друга	жена	сменя	пампер-
са	на	малкия	Васко,	който	
е	на	4	години,	но	има	труд-
ности	 с	 придвижването.	
После	идва	ред	на	Мартин.	
Облечен,	той	сяда	на	стол-
че	до	близнаците	Петър	и	

Андрей,	които	оцветяват	заедно	с	останалите	деца.	Поразена	съм	от	любовта,	с	
която	се	грижат	за	децата,	по	същия	начин	аз	се	грижа	за	собственото	си	дете	
у	дома.	Неслучайно	майката	на	Мария,	Нина	Милкова,	развълнувано	споделя	с	
мен,	че	за	нея	центърът	е	„един	малък	оазис,	в	който	нейното	дете	се	чувства	
прекрасно	и	идва	 с	 огромно	желание“.	 „Тя	 просто	 си	намери	мястото“	 –	 казва	
майката.
Мария	страда	от	епилепсия	и	изостава	в	развитието	си.	Ходи	на	училище	заедно	
с	 майка	 си,	 която	 присъства	 в	 часовете,	 за	 да	може	 детето	 й	 да	 ги	 посещава.	
Центърът	е	от	голяма	помощ	и	за	родителите	на	децата	с	увреждания,	защото	
им	дава	възможност	да	се	съхранят	като	личности	и	да	намерят	макар	и	малко	
време	за	себе	си.	Друга	майка,	Галина	Ангелова,	добавя,	че	в	„Милосърдие“	има	
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специално	 отношение	и	 към	децата,	 и	 към	майките,	 тук	 всички	 са	 като	 едно	
семейство“.	 Нейните	 деца	 са	 близнаци:	 Петър	 и	 Андрей,	 на	 3	 години.	 Имат	
детска	 церебрална	 парализа	 и	 епилепсия.	 „Децата,	 които	 имат	 по-специално	
поведение,	не	са	приети	с	отворени	ръце	от	другите	дечица“	–	казва	майката	на	
близнаците.	Тя	се	надява,	че	посещенията	в	центъра	ще	помогнат	на	Петър	и	
Андрей	да	наваксат	пропуснатото	заради	техните	проблеми.
Атмосферата	в	центъра	е	ведра,	хората	са	усмихнати.	С	малките	посетители	на	
„Милосърдие“	работят	кинезитерапевт,	логопед	и	психолог.	Децата	участват	в	
арт-	и	музико-терапия,	показват	на	изложби	съдовете	и	рисунките,	които	правят.	
Посещават	различни	културни	мероприятия.	„Няма	място	в	града,	където	да	не	
сме	ги	водили	–	обяснява	Теодора	Герганова,	ръководител	на	центъра	–	кина,	
театри,	опери,	музеи,	детски	площадки.“
Майката	на	Мария	е	ползвала	и	други	социални	услуги,	както	общински,	така	и	
частни.	Според	нея	разликата	между	тях	и	центъра	е	в	особеното	внимание	към	
децата.	Когато	говори	за	това,	което	детето	прави	в	„Милосърдие“,	не	спира	да	
се	усмихва.	„Вчера	Мими	изпълни	част	от	някаква	песничка,	щастлива	пляскаше	
с	ръце“	–	разказва	тя.	„Това	е	толкова	малко,	но	за	нас	е	важно,	защото	така	знам,	
че	е	била	щастлива“	-	допълва	майката.
Докато	слушам	техните	разкази,	очите	ми	неусетно	се	изпълват	със	сълзи.	Стис-
кам	зъби,	за	да	не	си	проличи,	но	веднага	питам	ръководителката	Теодора	Герга-
нова	откъде	намира	сили	за	работата	си	с	децата.	Тя	ми	отговаря,	че	постепенно	
е	свикнала.	И	е	разбрала	колко	е	важно	здравето.	„За	съжаление,	много	трудно	
стават	промените	с	такива	деца,	бавно	и	с	много	усилия“	–	споделя	тя.	„Но	когато	
се	случи,	получаваш	огромна	радост	и	удовлетворение.	Сега	аз	ги	чувствам	като	
мои	деца“	–	добавя	Теодора.	–	А	работата	с	тях	–	като	моя	мисия,	която	е	част	от	
мисията	на	„Каритас“.
Междувременно	повечето	деца	вече	са	взети	от	родителите	си.	Малкият	Мар-
тин,	усмихнат	държи	ръката	на	майка	си,	докато	кинезитерапевтката	му	казва	
„чао“.	Той	е	доволен.	Утре	ще	дойде	пак.

Разказът е на Ива Михайлова,  
след посещението й в център „Милосърдие“, гр. Русе
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Петък, 7 ноември 2014 г.

„Каритас“ осигурява подслон на човека в нужда

„Каритас“ – Солидарност

За майки с деца, при които детето 
е в риск от настаняване в специ-
ализирани институции и за бре-
менни жени с риск да изоставят 
детето си след раждането	 в	 гр.	
Бургас	 функционира	 център за 
временно настаняване „Възкре-

сение“	 към	 „Каритас	 София“,	
осигуряващ	 подслон	 на	 май-
ката	и	детето,	в	условията	на	
сигурност	и	 среда,	 близка	до	
семейната,	 както	 и	 професи-
онална	 психо-социална	 под-
крепа	 и	 консултиране	 в	 за-
висимост	от	индивидуалните	
нужди	на	майката	и	детето.

„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.
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За бездомни хора	в	гр.	Русе	функционира	приютът	„Добрият самарянин“	към	
„Каритас	Русе“,	който	предоставя	подслон,	храна,	дрехи,	възможност	за	поддър-
жане	на	личен	тоалет	(къпане,	пране),	както	и	консултация	и	съдействие	за	нами-
ране	на	работа,	издаване	на	документи,	юридическа	и	психологическа	помощ.	
За възрастни хора	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	качестве-
но	хранене,	медицински	грижи,	поддържане	на	добра	лична	хигиена	и	денонощ-
на	обратна	връзка	с	близките	на	възрастните	хора.	Основна	цел	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.
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Като Добрия самарянин помагат на ближните  
и особено на изпадналите в крайна нужда,  
каквито са бездомните хора
Приютът	се	намира	в	бившето	транспортно	училище	„Стефан	Караджа“,	в	квартал	
„Тракцията“.	Това	е	зона	в	края	на	града,	известна	е	като	„Ромската	махала“.	Още	
с	влизането	в	сградата	се	усеща	една	особена	миризма.	Един	от	служителите	се	
усмихва	и	казва:	„Повечето	от	нашите	потребители	години	наред	не	са	се	къпа-
ли,	трябва	им	време,	за	да	придобият	нормални	хигиенни	навици“.	Капацитетът	
на	приюта	е	60	души,	като	свободни	места	се	намират	трудно.	Тук	бездомните	
получават	подслон,	храна,	грижи	за	хигиената.	Предлага	им	се	психологическа	и	
юридическа	помощ.	Повечето	от	тях	са	без	лични	документи.	Мартин	Николов,	
управител	на	приюта,	 твърди,	 че	много	от	бездомните	хора,	 които	идват	при	
тях,	имат	и	сериозни	психични	отклонения.	„Причина	за	това	са	както	трудният	
живот,	който	са	водили,	така	и	силната	зависимост	към	алкохола	при	някои	от	
тях.	Има	хора	–	разказва	той	–	които	са	прекарали	10-15	години	на	улицата.“	Цел-
та	на	работата	с	тях	е	да	могат	отново	да	се	интегрират.	Задача,	която	Мартин	
оценява	като	доста	трудна	в	някои	случаи.	Той	обяснява,	че	много	от	хората	са	
загубили	всякакви	трудови	навици.	Някои	от	тях	не	могат	дори	да	се	обслужват	
сами,	трудно	им	е	и	да	общуват	с	другите.	Затова	лека-полека,	заедно	с	неговите	
сътрудници,	се	опитват	да	ги	върнат	към	нормалността.	
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Хората	 в	 приюта	 жи-
веят	 в	 стаи	 по	 два-
ма-трима	 души.	 При-
чините,	 които	 са	 ги	
принудили	да	живеят	
на	 улицата,	 са	 мно-
го.	 Иван	 Петров	 е	 на	
67	 години,	 банката	 е	
взела	 жилището	 му,	
защото,	 останал	 без	
работа,	не	е	можел	да	
погасява	взетия	заем.	
Има	 роднини	 в	 чуж-
бина,	 но	 казва,	 че	 не	
иска	 да	 ги	 тревожи.	
Според	него,	условия-
та	в	дома	са	много	добри.	Друг	обитател	на	приюта,	Минчо	Даскалов,	на	59	години,	
разказва,	че	е	на	улицата	вече	15	години.	Живял	е	на	автогарата,	на	жп	гарата,	по	
подлезите.	Предупреждава,	че	на	улицата	е	опасно.	Има	и	смъртни	случаи.	В	Русе	
през	зимата	температурите	падат	до	минус	20	градуса	и	някои	умират	от	студ.	
Думите	му	се	потвърждават	от	48-годишната	Даринка.	„За	жените	на	улицата	е	
още	по-страшно“	–	казва	тя.	Работила	е	в	пощата	и	като	шивачка,	но	не	желае	да	
сподели	как	се	е	озовала	на	улицата.	Много	е	доволна	от	атмосферата	в	приюта.	
Твърди,че	служителите	са	много	мили.
Ана	е	от	ромски	произход	и	живее	в	приюта	с	мъжа	и	сина	си.	Не	знае	на	колко	
години	е	в	момента,	но	твърди,	че	чака	дете.	Разказва	как	първоначално	гледали	
крави,	но	после	собственикът	ги	продал.	Мъжът	й	от	време	на	време	поработва	
по	нещо.	Притеснява	се	как	ще	живеят,	когато	изтече	правото	им	да	пребивават	
в	приюта.	В	двора	е	докаран	техният	фургон,	но	тя	си	дава	сметка,	че	ще	е	трудно	
да	отглежда	малко	дете	там.
„Основният	проблем	–	обяснява	ръководителят	на	приюта	Мартин	Николов,	-	е	
че	по	закон	в	приюта	хората	имат	право	да	пребивават	не	повече	от	шест	месеца	
в	рамките	на	една	година.“	Според	него	почти	невъзможно	е	за	това	време	те	да	
си	намерят	постоянна	работа	и	да	се	интегрират	напълно.	„Тъкмо	някой	показ-
ва	напредък	и	трябва	да	си	ходи.“	Той	и	хората	от	неговия	екип	обаче	не	губят	
надежда	и	правят	планове	за	нови	инициативи,	с	които	да	подпомогнат	своите	
бездомни	да	поемат	живота	си	отново	в	ръце.	

Разказът е на Ива Михайлова,  
след посещението й в приюта за бездомни хора „Добрият самарянин“ в гр. Русе.
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събота, 8 ноември 2014 г.

Човешкото лице на „Каритас“ – Сътрудниците

„Каритас“ – Смирение

„Това,	което	особено	ме	впечатли	при	разго-
ворите	ми	 със	 сътрудниците	 на	 „Каритас“	 в	
България,	 е	 тяхната	 всеотдайност.	 Те	 се	 от-
насят	 с	 респект	 и	 уважение	 към	 хората,	 на	
които	помагат	и	не	гледат	на	своята	дейност	

като	на	работа.	За	тях	помагане-
то	на	хората	в	нужда	е	мисия,	на	
която	те	се	отдават	с	цялото	си	
сърце“	–	това	сподели	г-жа	Клау-
дия	 Шобер,	 след	 двуседмичен	
престой	в	България,	по	време	на	
който	 се	 запозна	 с	 дейностите	
на	„Каритас“	в	България.	

Сътрудниците на „Каритас“ служат на 
ближния със смирение, състрадание и соли-
дарност. Те работят съвестно и почтено, 
в грижа и любов към страдащия. Освен 

с професионална подкрепа, даряват 
човека в нужда и с внимание и ис-

крена загриженост, от кои-
то той най-силно се 

нуждае. 
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неделя, 9 ноември 2014 г. 

Ден на Каритас

Едно човешко семейство

„Каритас“	действа	като	едно	човешко	семейство	и	работи	за	намаляване	на	бед-
ността	и	осигуряване	на	достоен	живот	за	всички	хора,	независимо	от	техните	
пол,	раса,	религия	и	национална	принадлежност.	Само	когато	действаме	всички	
заедно,	като	едно	семейство,	можем	да	изкореним	бедността	и	социалната	не-
справедливост.
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можете да изразите Вашата подкрепа  
към хората в нужда, като:

Благодарим Ви, че помагаме заедно!

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

Дарите по банков път, като	
посочите	каузата/дейността,	която	
подкрепяте	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			

изпратите SMS	с	текст	DMS	CARITAS	
на	17	777,	на	цена	1	лв.	за	всички	мобилни	
оператори.	
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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.caritas-sofia.org	
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