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„Каритас“ – милосърдна любов за достоен живот 

 
 

 
„Програмата на християнина – програмата на добрия самарянин, 
програмата на Исус – е „сърце, което вижда“. Това сърце вижда къде 
има нужда от любов и действа по съответния начин.“ 

Папа Бенедикт XVI, Deus Caritas Est, #31(2005) 

 
 
Всяка година неделята преди 13 ноември, денят на 
БЛАЖЕНИТЕ Мъченици: Евгений, Камен, Павел и 
Йосафат, 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 преминава под мотото „Каритас“ – милосърдна любов за 
достоен живот“ и свидетелства Христовата любов чрез милосърдната дейност на 
„Каритас” в подкрепа на бедните и уязвими хора.  
 
Като организация на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето 
внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които 
се нуждаят от грижа и подкрепа. Множеството човешки трагедии, на които ставаме 
свидетели, предизвикват нашето състрадание и отговорност, продиктувана от 
християнската ни същност: на протегнатата ръка, да отвърнем с отворени обятия. 
Уникалното съчетаване на професионализъм с християнско отношение към ближния 
изгражда мостове между болката и живота с достойнство и прави Божията любов към 
човека и милосърдието между хората по-видими.  
 
В този специален ден, който 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, искам да 
изразя признателността си към всички вас, които дарявате Христовата любов и 
професионални грижи на бедните и уязвими хора. Да благодаря на нашите дарители и  
партньори, които чрез съдействието, което ни оказват, спомагат за осъществяването на 
дейностите ни в подкрепа на хората в нужда. Благодаря ви за вашата всеотдайност! 

 
 
 
 

 
Епископ Петко Христов 

Президент на „Каритас България” 
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Цели на настоящия Наръчник 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчникът има за цел да подпомогне сътрудниците на 
„Каритас” и всички, ангажирани с мисията на „Каритас”, в 
организирането и провеждането на инициативи за Деня на 
Каритас.  

Изготвен е като набор от информационни и практически 
материали, които да бъдат от полза за свещеници, енорийски 
отговорници, ръководители на центрове/проекти/екипи в 
мрежата на „Каритас” в България при въвличането и 
ангажирането на енориашите и сътрудниците на „Каритас“ в 
предвидените за Деня на Каритас инициативи.  

Наръчникът предоставя основна информация за Деня на 
Каритас, за Годината на Милосърдието, за структурата на 
„Каритас“ в България“, за Мисията и ценностите на „Каритас“, 
за Милосърдната дейност на „Каритас”, както и насоки и 
предложения за реализиране на благотворителни инициативи. 
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За свещеника 

 
Всеки свещеник би могъл да провокира съпричастие към Деня на Каритас у своите 
енориаши, като анонсира Деня на Каритас поне една неделя предварително, 
както и като ги запознае с: 

 

 Същността на Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото:  
„Каритас“ – милосърдна любов за достоен живот“, стр. 8. 

 Молитвата за Юбилейната година на Милосърдието, която може да бъде 
казана по време на неделната литургия, като предварително бъдат 
разпечатани екземпляри за енориашите. Молитвата може да бъде намерена 
на стр. 13 от настоящия Наръчник. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 
на Католическата църква”, стр. 14.  

 Подкрепи поставянето в храмовете на касички за дарения на „Каритас“. 
 

 
След като ги приобщи към Деня на Каритас, свещеникът би могъл да насърчи 
своите енориаши да се включат в благотворителните инициативи на „Каритас”, 
епархийни или национални, както и да подкрепят дейности на „Каритас”, като 
използват касичките за дарение на „Каритас“ или някои от начините, посочени на 
гърба на брошурата, приложена на страница 23 от настоящия Наръчник. 
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За енорийския отговорник на „Каритас” 
 

 
За Деня на Каритас всеки енорийски отговорник може да анонсира Деня на 
Каритас поне една неделя предварително, както и да запознае хората, на които 
съответният енорийски „Каритас” помага, техните семейства, партньорите и 
сътрудниците на енорийския „Каритас” с: 
 

 Същността на Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото:  
„Каритас“ – милосърдна любов за достоен живот“, стр. 8. 

 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от 
настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на 
Католическата църква”, стр. 14. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 
на Католическата църква”, стр. 14. 

 Юбилейната година на Милосърдието, като ползва информацията от 
настоящия Наръчник, глава „Година на Милосърдието”, стр. 12. 

 Молитвата за Юбилейната година, която може да бъде намерена на стр. 13 
от настоящия Наръчник. 

 
 

Енорийският отговорник би могъл да провокира съпричастие към Деня на Каритас 
у хората от енорията и да ги мотивира заедно с доброволците и служителите на 
енорийския „Каритас” да реализират благотворителни инициативи в подкрепа на 
нуждаещи се хора или да подкрепят дейности на „Каритас” по някои от начините, 
посочени на гърба на брошурата, приложена на страница 23 от настоящия 
Наръчник.  
 
Идеи за реализирането на конкретни благотворителни инициативи за Деня на 
Каритас, енорийският отговорник може да почерпи от „Предложения за 
благотворителни инициативи”, стр. 11 от настоящия Наръчник. 

 
 
 
 

5 



Ден на Каритас, 6 ноември 2016 г. 
 

                                                                                                                                                     
За ръководителя на център/проект/екип на „Каритас” 
 

 
За Деня на Каритас всеки ръководител на център/проект/екип може да анонсира 
Деня на Каритас поне една неделя предварително, както и да запознае 
бенефициентите, техните семейства, партньорите и сътрудниците на „Каритас” с: 

 

 Същността на Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на Каритас, като ползва информацията от настоящия 
Наръчник, глава „Какво е Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото:  
„Каритас“ – милосърдна любов за достоен живот“, стр. 8. 

 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от 
настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на 
Католическата църква”, стр. 14. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 
на Католическата църква”, стр. 14. 

 Юбилейната година на Милосърдието, като ползва информацията от 
настоящия Наръчник, глава „Година на Милосърдието”, стр. 12. 

 Молитвата за Юбилейната година, която може да бъде намерена на стр. 13 
от настоящия Наръчник. 

 
 

Ръководителят на център/проект/екип може да провокира съпричастие към Деня 
на Каритас у семействата на хората, на които се помага, партньорите и 
сътрудниците на „Каритас” и да ги мотивира да реализират благотворителни 
инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора или да подкрепят дейности на 
„Каритас” по някои от начините, посочени на гърба на брошурата, приложена на 
страница 23 от настоящия Наръчник.  
 
Идеи за реализирането на конкретни благотворителни инициативи за Деня на 
Каритас, ръководителят на център/проект/екип може да почерпи от 
„Предложения за благотворителни инициативи”, стр. 11 от настоящия Наръчник. 
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Какво е Ден на Каритас? 

Денят на Каритас е определен с решение на Епископската конференция на Католическата 
църква в България от 2000 година. Според взетото решение, неделята преди 13 ноември, 
денят на БЛАЖЕНИТЕ Мъченици: Евгений, Камен, Павел и Йосафат, се определя за Ден 
на Каритас за всички епархии в страната. На този ден, всички енории1 са призовани да 
организират различни благотворителни акции и кампании с основна цел набиране на 
средства за дейности на „Каритас” в тяхната енория и в тяхната епархия. Генералният 
секретариат има за задача да подкрепи мрежата на „Каритас”, с цел този ден да бъде общ 
за всички. 
 
Как протича Денят на Каритас 
 
Денят на Каритас протича с организиране на благотворителни дейности, с цел набиране 
на средства в подкрепа на нуждаещи се хора. Структурите по места сами определят за каква 
кауза ще набират средства и за какво ще разходват набраните дарения.  
 
Сътрудниците на „Каритас”, представителите на Католическата общност и всички, 
ангажирани с мисията на „Каритас”, получават набор от рекламни материали – плакати, 
листовки и календари за 2017 г., които имат за цел да подпомогнат благотворителните 
инициативи, които ще реализират по места.  

 
Обратна връзка за Деня Каритас 
 
С цел подобряване на организационните дейности за Деня на Каритас за следващата 
година, взелите участие в тазгодишния Ден на Каритас могат да подадат своите мнения, 
коментари и препоръки, като попълнят приложения тук формуляр, или като изпратят 
мнението си до „Каритас България“, на имейл: caritas@caritas.bg.  
 
 
 
 
 
 
 

1  „...Енорията е основната организационна клетка на Църквата, там се извършва пасторалната и 
милосърдната дейност, там са човешките, материалните и финансовите ресурси за тази дейност.” – 
Училище на Каритас: „Структура и взаимодействие в „Каритас” на енорийско ниво”. 
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Пояснения към мотото:  „Каритас“ – милосърдна любов за достоен живот 
 

I. Милосърдие: „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията 
на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа. 
Множеството човешки трагедии, на които ставаме свидетели, предизвикват нашето 
състрадание и отговорност, продиктувана от християнската ни същност: на протегнатата 
ръка, да отвърнем с отворени обятия. 

 
 „И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.“ 

Лука (6:36) 
 

„Съобразно Евангелието на Исус, ние избираме да сме редом до тези, които са 
бедни,  маргинализирани или потиснати.“  

Етичен кодекс на „Каритас“ 

 
„Ние имаме винаги нужда да съзерцаваме тайната на Милосърдието. Тя е извор на 
радост, на спокойствие и на мир. Тя е също условието за постигане на спасение. 
Милосърдие: това е словото, което открива тайната на Света Троица. Милосърдие: 
това е последният и върховен акт на Бог, с който Той идва да ни посети. 
Милосърдие: то е фундаменталният закон, който пребъдва в сърцето на всеки 
човек, когато той гледа с искрен поглед брата си, когото среща по пътя на живота. 
Милосърдие: това е пътят, който свързва Бог с човека, за да може сърцето да се 
отвори за надеждата, че ще бъдем обичани завинаги, въпреки ограниченията на 
нашата греховност и окаяност.“ 

 
Папска була за извънредния Юбилей на Божието Милосърдие, параграф 2 

 
„В притчите, посветени на милосърдието, Исус открива Божията природа, която е 
същността на един Отец/Баща, Който не се уморява да прощава, всъщност Той 
желае да прости греха и да победи отказа от прошка чрез състраданието Си и 
великата Си милост. Всички знаем тези притчи, в частност трите притчи от 
Евангелието на Лука: притчата за загубената овца, притчата за загубената драхма и 
притчата за Бащата и Неговите чеда/притчата за блудния син/ - виж Лк.15, 1-32. В 
тези притчи Бог е представен винаги като изпълнен с радост, когато дава прошката 
Си. В тези притчи откриваме най-важното Евангелско послание, центъра на вярата 
ни, понеже милосърдието е представено като една сила, която всичко побеждава, 
която изпълва сърцето и дава утеха на душата чрез прошката.“  

 
Папска була за извънредния Юбилей на Божието Милосърдие, параграф 9 
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II. Любов: Сътрудниците на „Каритас” се стремят да облекчат болката и страданието на 

изпадналия в уязвимо положение, като освен с професионални грижи, те предават Христовата 
любов на човека в нужда и го подкрепят с внимание и искрена загриженост, от които той най-
силно се нуждае.  

„Програмата на християнина – програмата на добрия самарянин, програмата на 
Исус – е „сърце, което вижда“. Това сърце вижда къде има нужда от любов и 
действа по съответния начин.”2  Както Исус ни каза: „Доколкото сте сторили това 
на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“3  

Етичен кодекс на „Каритас“. 

 
„Аз виждам с очите на Христос и мога да дам на другия много повече от това, което 
му е необходимо на пръв поглед: мога да му даря поглед, изпълнен с любов, от 
който той се нуждае.“ 

Папа Бенедикт ХVІ, Deus caritas Est, #18 
 
„Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с 
всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.“ 

Лука (10:27) 
 
„Не дължите никому нищо, освен взаимна любов; защото който люби другиго, 
изпълнил е закона. Защото заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, 
не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия 
думи: възлюби ближния си като самого себе си. Любовта не прави зло на ближния; 
и тъй, любовта е изпълнение на закона.“  

 
Послание на Свети апостол Павла до римляни (13:8-10) 

 
„Любовта е дълготърпелива, пълна е с благост, любовта не завижда, любовта се не 
превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не 
мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко 
вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите 
дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, 
ще изчезнат.“  

Първо послание на Свети апостол Павла до Коринтяни (13:4-8) 

2 Папа Бенедикт XVI, Deus Caritas Est, #31(2005), 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-
est_en.html  
3 Матей (25:40) 
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III. Достойнство: За Католическата църква човешкият живот е свещен и достойнството на 

човека е основата на моралната представа за обществото. Това е основа и за всички принципи в 
Социалното учение на Католическата църква. Човешкото достойнство е дар от Бога. 
Животът означава повече от оцеляване. Сътрудниците на „Каритас“ са рамо до рамо с 
бедните и малгинализирани хора и им помагат да възвърнат достойнството си, като поемат в 
свои ръце собствения си живот.  

 

„Съобразно Евангелието на Исус, ние избираме да сме редом до тези, които са 
бедни, маргинализирани или потиснати. Ние сме ангажирани с борбата срещу 
дехуманизиращата бедност, която лишава хората от тяхното достойнство и 
човешки облик. Водени от Светото писание, работим за свободата на потиснатите, 
за справедливо разпределение на земните блага и се стремим да помагаме на 
маргинализираните хора да вземат в свои ръце собствените си съдби.“  

 „Ние 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.“  

„Човешкият живот е свещен – от зачатието до естествения му край. Създадени по 
образ и подобие на Бога, всички жени и мъже имат свое достойнство, тъй като 
„стоят над всичко и [техните] права и задължения са универсални и 
неприкосновени.”4 

 „Солидарността подчертава по определен начин присъщата на човешката личност 
социална природа, равноправието на всички по достойнство и права и общия път 
на хората и народите към все по-истинско единство.”5 

Етичен кодекс на „Каритас“ 

 
„Съществуват несправедливи неравенства, които засягат милиони мъже и жени. Те 
са в явно противоречие с Евангелието. Равното достойнство на хората изисква да 
се достигне до по-справедливи и по-хуманни условия на живот. Прекомерните 
икономически и социални неравенства между членовете на едно само човешко 
семейство или между народите предизвикват скандал. Те са пречка за социалната 
справедливост, равенството и достойнството на човешката личност, както и на 
социалния и международния мир.“ 

Катехизис на Католическата църква ,#1938 

4 II-ри Ватикански събор, Пастирска конституция за Църквата в съвременния свят: Gaudium et Spes 
(http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_en.html), #26. 

5 Папски съвет за справедливост и мир: „Компендиум на социалната доктрина на Църквата” 
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_en.html, #192). 
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Предложения за благотворителни инициативи

 
 
 
Подробна информация за конкретни 
благотворителни инициативи, които 
могат да бъдат реализирани и по други 
поводи, извън Деня на Каритас, може да 
откриете в приложеното тук:  
 

Ръководство за организиране на 
благотворителни инициативи на 

„Каритас“. 
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Настоящият Ден на Каритас  
протича в края на  

 
Годината на Милосърдието 

  
 
 
На 12 април 2015 г. папа Франциск подписва Була, с която официално обявява 
Извънредната година на Милосърдието. Извънредната Света година продължава от 8 
декември 2015 г. до 20 ноември 2016 година. 
 
 
Була на Папа Франциск за обявяване на Света година на Милосърдието 

„И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.”, Лука (6:36). Обявявайки 
Светата година на Милосърдието, папа Франциск цитира Евангелието на Лука и призовава 
католиците да преоткрият физическата страна на милосърдието: „да нахранят гладния, да 
напоят жадния, да облекат голия, да приемат в дома си непознатия, да изцерят болния, да 
посетят затворника и да погребат мъртвия”, като добавя: „И нека не забравяме духовната 
страна на милосърдието: да съветваме съмняващия се, да учим невежия, да поучаваме 
грешните, да утешим опечаления, да прощаваме обидите, търпеливо да понасяме тези, 
които ни вредят, да се молим за живите и за мъртвите”. 

Папска була за извънредния Юбилей на Божието Милосърдие. 
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Молитва 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Господи, Исусе Христе, 
Ти ни учеше да бъдем милостиви като небесния Отец, 

и ни казваше, че който види теб, Него вижда. 
Покажи ни лицето Си и ние ще се спасим. 

Твоят любящ поглед освободи Закхей и Матей от робството на парите; 
прелюбодейката и Магдалена от търсене на щастието във вещите; 

накара Петър да плаче след неговото предателството, 
и даде Рая на покаялия се разбойник. 

Нека чуем думите ти, сякаш са отправени до всеки един от нас, които 
каза на самарянката: 

„Да би знаяла дара Божий!“. 
 

Ти си видимият лик на невидимия Отец, 
на Бога, който проявява Своята власт над всичко чрез прошката и 

милосърдието: 
нека Църквата бъде видимото ти лице в света, ликът на възкръсналия и 

прославен Господ. 
Ти пожела твоите поданици също да бъдат облечени в немощ, така че 

да изпитат състрадание към онези, които живеят в невежество и заблуда: 
нека всеки, който ги доближава, да чувства, че са очаквани, обичани и 

ще бъдат простени от Бога. 
 

Изпрати Духа си и дари всеки от нас с Неговото помазание, 
така че юбилеят на Милосърдието да стане благодатна година от 

Господа, 
и твоята Църква, с подновен ентусиазъм, да донесе благата вест за 

бедните, 
да възвести освобождението на пленниците и потиснатите и да възврне 

зрението на слепите. 
 

За това те молим, Господи, Исусе Христе, чрез застъпничеството на 
Мария, Майка на милосърдието; който живееш и царуваш с Отца и 

Светия Дух във вечността. 
 

Амин. 
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„КАРИТАС” –  
израз на милосърдната дейност на Католическата църква 

 
 

 
„Каритас Интернационалис“ е благотворителна организация на 
Католическата църква и като такава следва мисията на Църквата да 
служи на бедните и да насърчава милосърдието и справедливостта 
по целия свят. В „Каритас Интернационалис” членуват над 160 

национални „Каритас” организации, работещи по целия свят.  

Конфедерацията има 7 региона на действие: Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и 
Карибите, Близкия Изток и Северна Африка, Северна Америка, Океания. „Каритас 
Интернационалис” обслужва всички хора в нужда, независимо от тяхната религия, 
националност и обществено положение. Служителите и доброволците на конфедерацията 
се отнасят към хората, за които полагат грижи, с достойнство и уважение.  
 
„Каритас Интернационалис” насърчава всеки да помага при хуманитарни кризи, да 
допринася за човешкото развитие и да се застъпва за каузи, оборващи бедността и 
насилието. Конфедерацията анимира католическите общности и всички хора с добра воля 
да бъдат солидарни със страданието на техните братя и сестри по целия свят. 
 
„Каритас Интернационалис” се стреми да постигне свят, в който гласовете на бедните ще 
бъдат чути. Свят, в който жените и мъжете от най-бедните и най-непривилегированите 
общности ще бъдат в състояние да повлияят на системи, решения и ресурси, които ги 
засягат. Едва тогава те ще могат да живеят при правителства, институции и световни 
структури, които са справедливи и отговорни. 

 
o Устав 

o Ценности и принципи  

o Етичен кодекс 

o Кодекс за поведение на персонала 

o www.caritas.org 

o Обръщение на Папа Франциск към делегатите на Генералната асамблея 2015 г. 
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 „Каритас Европа“ е един от седемте региона на „Каритас 
Интернационалис“, мрежа от благотворителни католически 
организации, посветени на дейности, водещи до намаляване 

на бедността и постигане на социална справедливост. Всички тези организации работят 
заедно и неуморно за изграждането на един свят на любов и справедливост, където всяко 
човешко същество може да живее в мир и с достойнство, като част от едно 
човешко семейство. 
 

„Каритас Европа“ е мрежата на „Каритас“ организациите на Европейския континент. Към 
нея се числят 49 организации членки, реализиращи дейности в 46 европейски държави. В 
мисията и ценностите на „Каритас Европа“ дълбоко е залегнала ангажираността в борбата 
с бедността и социалното изключване, както и насърчаването на социалната 
справедливост и човешкото развитие.  
 

На територията на Европейския континент, „Каритас Европа” фокусира дейността си 
върху въпроси, свързани с бедността, социалното изключване, неравенството, миграцията 
и убежището.  
 

На глобално ниво, „Каритас Европа” се занимава активно с хуманитарна помощ и 
международно развитие. Като мрежа от „Каритас” организации, „Каритас Европа” работи 
за качественото й укрепване, чрез подпомагане на обмена на знания, опит и експертиза 
между отделните организации, за да се повиши ефективността и устойчивостта на всяка 
една от тях. 

 
o www.caritas.eu 
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Национална Католическа федерация „Каритас България” е 
създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на 
Католическата църква в България. „Каритас България” е федерация 

на независими епархийни католически организации: „Каритас Витания” (към Софийско-
Пловдивска епархия), „Каритас Русе” (към Никополска епархия), „Каритас София” (към 
Католическа Апостолическа екзархия). Като благотворителна организация на 
Католическата църква, федерацията 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.  
 
„Каритас България” подкрепя своите организации членки в извършването на социална 
дейност чрез структурите им по места. Едновременно с това, „Каритас България” 
предоставя информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност; насърчава 
диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от 
мрежата; подкрепя и подпомага организациите членки в изграждането на капацитета им; 
представлява организациите от мрежата и защитава техните интереси на национално и 
международно ниво; сътрудничи с други, сродни, организации с акцент върху екуменизма; 
лобира пред държавата и външни дарители. „Каритас България“ е част от световното 
семейство на благотворителните организации на Католическата църква „Каритас 
Интернационалис“. 

 
o Устав 
o Вътрешен правилник 
o Ценности и принципи  
o Етичен кодекс 
o Кодекс за поведение на персонала 
o www.caritas.bg  

    
 
„Каритас България” работи в следните направления: 
 
Застъпничество: Следвайки мисията си да бъде в подкрепа на крайно бедните и 
нуждаещите се хора, „Каритас България” планира и осъществява редица застъпнически 
действия пред правителствените институции. 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.  
 
Международно сътрудничество: За да повиши и заздрави капацитета на своята мрежа от 
организации, „Каритас България” поддържа и координира активен диалог с 
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международната мрежа на „Каритас” („Каритас Интернационалис”, „Каритас Европа”, 
„Каритас” организации от Балканския регион). 
 
Училище на Каритас: За повишаване професионалния капацитет и мотивацията на 
сътрудниците на „Каритас” (платени и доброволци), „Каритас България” реализира 
редица инициативи, сред които: семинари, обучения, форуми, лагери за доброволци, 
както и партньорски срещи за обмяна на опит с други организации. На епархийно ниво, 
организациите членки провеждат допълнителни тематични срещи и обучения за 
сътрудниците на „Каритас” по места. 
 
Реакция при бедствени ситуации: В случаи на природни бедствия в страната, „Каритас 
България” мобилизира своята мрежа от сътрудници и оказва подкрепа на тежко 
пострадалите хора за връщане към нормалния ритъм на живот. Нашата дейност включва 
координация с международната мрежа от „Каритас” организации, хуманитарна подкрепа, 
рехабилитация и набиране на дарения за пострадалите. 
 
Популяризиране: „Каритас България” концентрира своите действия в популяризиране 
дейностите на „Каритас” в България, чрез ясни и целенасочени послания, с цел 
изграждане и утвърждаване на добър имидж на федерацията; привличане на партньори и 
спонсори, чрез които федерацията подпомага дейностите на своите организации членки. 
 
Кампании: За да подпомогне своите организации членки в реализирането на социални 
дейности, „Каритас България” ежегодно организира благотворителни кампании, в 
основата на които са залегнали конкретни национални каузи. Каузите, които федерацията 
подкрепя, целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, 
вероизповедание и политическо убеждение.  
 
 
Повече за дейността на организацията може да видите в Годишния отчет за 2015 г. 
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Благотворителна Католическа организация „Каритас Витания“ 
е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия на 
Католическата църква в България, с цел да осъществява 

милосърдна дейност в пределите на епархията, регистрирана е като юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Член е на Национална 
католическа федерация „Каритас България”. „Каритас Витания“, като милосърдна 
организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, 
посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда. Водена от 
християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас 
Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото 
благо. Във всички свои действия и взаимодействия се стараем да подхождаме със 
справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек. 
 
Визия:  Изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите 
– любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство. 
 
Мисия: Вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служим на 
хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да 
призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят 
същото. 

o www.vitania.caritas.bg  

„Каритас Витания” реализира следните услуги и дейности: 

Домашни грижи на „Каритас“: „Каритас Витания” ръководи два центъра за Домашни 
грижи, чиито екипи работят на територията на 4 населени места: Раковски, Калояново, 
Житница и Дуванлий. Мобилните екипи предоставят в домовете на трудноподвижни, 
хронично болни, самотни и бедни възрастни хора медицински и социални услуги, които 
са съобразени с предписанията на лекуващите лекари и с индивидуалните нужди на 
старите хора. Благодарение на нашите грижи, възрастните хора получават достъп до 
качествени медицински и социални услуги, там където се чувстват най-спокойни – в 
своите домове. Едновременно с това, в лицето на нашите медицински екипи те срещат 
разбиране, внимание, подкрепа и обич – от които имат най-голяма нужда в своето 
ежедневие. 
 
Съботни приключения: Всяка събота, под ръководството на педагог, понякога и с 
помощта на млади доброволци, за деца на възраст от 6 до 12 г. се организират различни 
по вид и съдържание занимания, с които целим да постигнем пълноценно развитие на 
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потенциала им, като запълним свободното им време с интересни и полезни дейности, 
игри, образователни филми и др. Предоставяйки извънучилищни дейности и форми за 
работа с децата, желаем да осмислим тяхното свободно време, да подкрепим социалното 
им включване и да намалим риска от отпадането им от училище. 
 
Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора „Моят ближен”: Програмата има 
за цел да предостави индивидуална помощ, според конкретните нужди, на хора, изпаднали 
в затруднение, поради тежко състояние на бедност (безработица, болест и др.). 
 
Фонд „Милосърдие”: Създаден по инициатива на монс. Георги Йовчев – епископ на 
Софийско-Пловдивска епархия и основател на „Каритас Витания“, а също така и с 
неговата финансова подкрепа, фондът се използва за осигуряване на материална подкрепа 
на крайно нуждаещи се хора. 
 
Българска хранителна банка и Социална кухня „Св. Антон“ – с. Белозем: 
Благодарение на регулярните дарения на Българска хранителна банка и в сътрудничество 
със социална кухня „Св. Антон“, ръководена от ордена на Малките братя Капуцини в 
България, бедни семейства и самотноживеещи възрастни хора от няколко населени места 
получават редовно хранителни пакети и топъл обяд. 
 
Продкрепа за бежанци: „Каритас Витания“ подпомага интеграцията на бежански 
семейства, като осигурява с къщи за подслон. 
 
Да постигнем повече: Дейностите по програмата имат няколко основни цели: духовно 
развитите на служителите и доброволците на „Каритас Витания“; промотиране и 
разпространяване на доброволчеството; създаване и развитие на енорийски „Каритас“ 
организации, които да бъдат в подкрепа на местната общност; популяризиране на 
дейността на организацията; повишаване на знанията и уменията на служителите и 
доброволците на организацията. 
 
Доброволчество и развитие на „Каритас” в енорийската общност: Като организация 
на Църквата, „Каритас Витания” има за цел да помага на християните да живеят в 
заповедта за любов. Затова за доброволците на „Каритас Витания” организираме срещи, 
обучения и духовни упражнения, чрез които се опитваме да ги насърчаваме активно да 
живеят в любов към ближния. За нас работата с доброволците, въвличането им в 
конкретна милосърдна дейност и организирането на срещи, обучения и духовни 
размишления са важна предпоставка за оформянето на енорийския „Каритас” като 
средство, което позволява на цялата общност да засвидетелства християнската любов по 
организиран начин към онези, които са в нужда.  
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В края на 2014 г. бе създадена енорийската организация „Каритас Раковски“. Чрез своите 
дейности енорийският „Каритас“ разпространява доброволческия дух сред младото 
поколение в енория „Св. Михаил Архангел“. 

Повече за дейността на организацията може да видите в Годишния отчет за 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 

http://www.caritas.bg/Documents/AnnualReport/Caritas-Vitania/2015.pdf


Ден на Каритас, 6 ноември 2016 г. 
 

                                                                                                                                                     
„Каритас Русе” е организация с нестопанска цел, основана 
през 1992 г., която осъществява социалната дейност на 
Католическата църква в Никополска епархия (Северна 

България). Организацията има изградени структури в четири населени места на 
територията на епархията. „Каритас Русе” е член на Национална католическа федерация 
„Каритас България”. Мотивирана от Христовото учение, организацията се бори с 
бедността, изключването и дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си 
кампании, чрез предоставяните социални услуги в общността и действията при бедствия, 
„Каритас Русе” достига до хиляди жени, деца и мъже във време на трудности и изпитания 
и съдейства за постигане на социална справедливост. 

„Каритас Русе” оказва съдействие на Католическата църква в Никополска епархия в 
усилията й да изгради едно общество, основано на вярата и да помогне на гражданите от 
епархията да изпълнят своите морални задължения. В своята работа организацията се води 
от християнските ценности и принципи на състрадание, милосърдие, благотворителност, 
облекчаване на човешкото страдание и подпомагане на човешкото развитие и 
достойнство; подпомагане на крайно нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст, 
народност, политически възгледи и вероизповедание. 

o www.caritas-ruse.bg  

„Каритас Русе” реализира следните услуги и дейности: 
 

• Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие” 
• Приют за бездомни хора „Добрият самарянин” 
• Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни хора 
• Център за обществена подкрепа „Том Сойер” 
• Центрове за домашни грижи (в Белене, Русе, Бърдарски геран) 
• Проект „Кухня на колела” (част от Център за Домашни грижи – Русе) 
• Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания – 

Беленe 
• Помощ при бедствия 
 
 
Повече за дейността на организацията може да видите в Годишния отчет за 2015 г. 
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„Каритас София” е благотворителна организация на 
Католическата Апостолическа екзархия в България, създадена 
през 1993 г. да извършва милосърдни дела от нейно име и да 

възпитава в уважение и любов. Уповавайки се на християнските ценности, „Каритас 
София” подпомага най-уязвимите членове на българското общество да открият пътя към 
достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и 
други различия. „Каритас София” е изразител на Социалното учение на Католическата 
църква, следвайки думите на Христос „Каквото сте сторили на моите най-малки братя и 
сестри, мене сте го сторили”, организацията полага грижи за най-страдащите, така, както 
биха се погрижили за Него.  
 
„Каритас София” реализира дейности в населените места, където е представена 
Католическата Апостолическа екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, 
Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора) и Веселиново (общ. 
Тунджа), и оказва подкрепа на:  стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, 
бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, 
бездомни хора. „Каритас София” е член на Национална католическа федерация „Каритас 
България”. 
 
 
„Каритас София” поддържа следните стационарни грижи: 
• 1 дневен център за стари хора 
• 1 дневен център за възрастни хора с увреждания 
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания 
• 4 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства 
• 1 център за подкрепа на бездомни хора 
• 1 социален център за жени в неравностойно положение 
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци и търсещи убежище 
 

Мобилната ни теренна работа се изразява в: 
• 4 екипа за домашни грижи за стари хора 
• 1 екип за грижа на улицата за бездомни хора 
• 1 екип за грижа на улицата за хора, зависими от психоактивни вещества 
• 2 екипа за контрол и превенция на туберкулозата сред бежанци и младежи в риск 
• 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца и възрастни бежанци 
 
 
Повече за дейността на организацията може да видите в Годишния отчет за 2015 г. 
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 Плакат 
 

 Листовка 
 
 Календар – 2017 г. 

 
 Ръководство за организиране на благотворителни инициативи 

на „Каритас“ 
 
 Етичен кодекс на „Каритас“ 

 
 Папска була за извънредния Юбилей на Божието Милосърдие  
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