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Кои сме ние
•	 Организация,	създадена	през	1993	г.	от	Епископ-
ската	 конференция	 на	 Католическата	 църква	 в	
България.
•	 Федерация	на	епархийни	католически	организа-
ции:	„Каритас	Витания“	към	Софийско-пловдив-
ската	епархия,	„Каритас	Русе“	към	Никополската	
епархия,	„Каритас	София“	към	Апостолическата	
екзархия.
•	 Неправителствена	 организация,	 регистрирана	
в	обществена	полза.
•	 Част	от	световното	семейство	„Каритас	Ин-
тернационалис“	 –	 конфедерация	 на	 благотвори-
телните	организации	на	Католическата	църква,	
заедно	с	още	162	национални	организации	от	цял	
свят.

Какво правим
•	 Подпомагаме	 нуждаещите	 се	 хора	 чрез	 нашата	
мрежа	от	организации	членки	и	техните	структу-
ри	по	места.
•	 Предоставяме	информация	на	мрежата	с	цел	по-
ефективна	социална	дейност.
•	 Насърчаваме	 диалога,	 сътрудничеството,	 коор-
динацията	и	обмена	на	опит	между	организациите	
от	мрежата.
•	 Подкрепяме	нашите	организации	в	изграждането	
на	капацитета	им.
•	 Представляваме	 организациите	 от	 мрежата	 и	
защитаваме	 техните	 интереси	 на	 национално	 и	
международно	ниво.
•	 Сътрудничим	 с	 други	 сродни	 организации	 с	 ак-
цент	върху	екуменизма.
•	 Лобираме	пред	държавата	и	външни	дарители.

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

„Каритас България“ е член на:
„Каритас	Интернационалис“

Български	съвет	за	бежанци	и	мигранти
Българска	платформа	за	международно	развитие

Национален	съвет	по	въпросите	на	социалното	включване	към	Министерския	съвет
Християнски	организации	срещу	трафика	на	хора	(COATNET)

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

2016	г.	бе	обявена	от	папа	Франциск	за	Света	година	на	Милосърдието.	
Затова	 и	 в	 дейностите	 си	 през	 отминалата	 година	 всички	 ние,	 от	 „Ка-
ритас“,	се	водехме	от	мотото	„Милосърдни	като	отца“	(взето	от	еванге-
лието	на	Лука,	6:36),	служещо	като	покана	да	следваме	състрадателния	
пример	на	Господ,	който	изисква	от	нас	не	да	съдим	или	заклеймяваме,	а	
да	прощаваме	и	да	даваме	любов	и	прошка	без	мярка	(Лука	6:37-38).

И	през	2016	г.	„Каритас“	продължи	да	поставя	в	центъра	на	своето	вни-
мание	 хората	 от	 „периферията	 на	 света“,	 които	 живеят	 в	 бедност	 и	 в	
страдание	и	които	се	нуждаят	от	грижа	и	подкрепа.	Чрез	делата	си	про-
дължихме	да	осъществяваме	мисията	на	Католическата	църква	да	пома-
га	на	изпадналия	в	беда	да	възвърне	своето	достойнство.

За	да	бъдем	в	още	по-голяма	полза	на	нуждаещите	се	хора,	реализирахме	
застъпнически	 действия	 пред	 властите	 за	 изработване	 и	 прилагане	 на	
ефективни	социални	политики,	които	адекватно	да	отговарят	на	нужди-
те	на	бедните	и	уязвимите.	Като	акцент	в	застъпническите	си	действия,	
„Каритас	България“	изведе	въпроси,	свързани	с	бедността	сред	възраст-
ните	хора,	хората,	търсещи	и	получили	международна	закрила	и	бездом-
ните	хора.

Реализирахме	и	благотворителни	инициативи	и	кампании,	за	да	подпо-
могнем	хората,	изпаднали	в	уязвимо	положение,	както	и	да	провокира-
ме	Любовта,	която	всеки	човек	носи	у	себе	си	и	е	призван	да	дарява	на	
ближния.

Искам	да	изразя	сърдечна	благодарност	на	всички	доброволци	и	сътруд-
ници	на	„Каритас“,	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	осъ-
ществяването	на	дейностите	ни	в	подкрепа	на	нуждаещите	се.	Вярвам,	
че	съвместните	ни	действия	ще	спомогнат	за	преборване	на	бедността	
и	социалната	несправедливост	и	постигане	на	свят,	в	който	всички	хора	
ще	могат	да	живеят	достойно.

Петко	Христов
Никополски	епископ
Президент	на	„Каритас	България“

www.caritas.bg
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МилоСърдие в дейСтвие
Като	структура	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,	
така	че	да	могат	да	живеят	достойно.	В	изпълнение	на	това,	подкрепяме	своите	организации	членки	в	
извършването	на	социална	дейност	чрез	структурите	им	по	места.	Едновременно	с	това,	реализираме	
и	застъпнически	действия	пред	отговорните	институции,	насочени	към	прилагането	на	трайни	мерки	
за	намаляване	на	бедността	и	социалното	изключване.

Основните	направления,	върху	които	федерацията	концентрира	своята	дейност,	са:	предоставяне	на	
социални,	 здравни	 и	 образователни	 грижи	 и	 услуги;	 отговор	 в	 бедствени	 ситуации;	 застъпнически	
действия.	Предоставяните	грижи	и	услуги	са	в	подкрепа	на:	възрастни	и	болни	хора;	деца	и	младежи	в	
риск;	деца	и	младежи	с	увреждания;	хора,	зависими	от	психоактивни	вещества;	жени	в	неравностойно	
положение;	бездомни	хора;	бежанци	и	мигранти;	хора,	пострадали	при	природни	бедствия.	

През	2016	г.	сътрудниците	на	„Каритас“	в	България	оказаха	ежемесечна	и	периодична	подкрепа	на:

572	
болни	възрастни	

хора

1577	
мигранти	и	хора,	
търсещи	закрила

2128	
хора,	зависими		

от	психоактивни	
вещества

417	
бездомни	хора

600
деца	и	младежи		

в	риск	и	с	увреж-
дания

62	
жени		

в	неравностойно	
положение	

Информация	за	дейностите	на	„Каритас“		
в	подкрепа	на	уязвимите	групи	от	хора	може	да	бъде	видяна	на	сайта	на	федерацията:	www.caritas.bg

www.caritas.bg


КАРИТАС БЪЛГАРИЯ         •          www.caritas.bg

М
и

ло
С

ъ
рд

и
е 

в 
д

ей
С

тв
и

е
4

Приоритетни каузи за 2016 г.

ежегодно „Каритас България“ определя приоритетни национални каузи. През 2016 
г. каузите бяха свързани с възрастните хора, бездомните хора и мигрантите и 
хората, търсещи и получили международна закрила.

вЪзРАСТнИ хоРА (години: 65 +)

Възрастните	 хора	 са	 една	 от	
най-уязвимите	 групи	 в	 Бъл-
гария,	 живеещи	 в	 риск	 от	 и	 в	
най-голяма	 бедност.	 Преоб-
ладаваща	 част	 от	 тях	 са	 в	 из-
ключително	 трудна	 ситуация	
и	са	лишени	от	възможност	за	
заслужено	 и	 достойно	 изжи-
вяване	 на	 старините	 си.	 Голя-
ма	 част	 от	 възрастните	 хора	
са	с	ограничени,	недостатъчни	
доходи	 (обикновено	 от	 пен-
сии)	и	не	са	в	състояние	да	по-
криват	ежедневните	си	нужди	
(храна,	 лекарства,	 отопление	
и	 под.).	 Много	 от	 тях	 нямат	
близки	 и	 –	 по	 различни	 при-
чини	–	не	разчитат	на	подкре-
пата	на	семейството	си.	Много	
от	възрастните	хора	живеят	в	
изолация	и	са	лишени	от	въз-
можността	 да	 участват	 във	

Застъпничество

„Каритас“ се застъпва за доСТоен жИвоТ зА вЪзРАСТ
нИТе хоРА. чрез своята работа, на всяко едно равнище 
в организацията, ние се стремим активно да участваме в 
дискусии, застъпвайки се за социална справедливост и 
подобряване на системите в подкрепа на качеството на 
живот на възрастните хора.

всички	 аспекти	 на	 социалния	
живот,	 сами,	 в	 махалата	 на	
село	или	анонимни	и	забраве-
ни	в	големия	град.	

Често,	 възрастните	 хора	 са	
лесна	мишена	за	измами	и	зло-
употреба.	 Повечето	 от	 хората	
над	 65	 години	 са	 с	 влошено	
здраве,	 страдат	 от	 сериозни	
заболявания	и	състоянието	им	
изисква	осигуряването	на	ком-
плексна	медико-социална	гри-

жа.	Много	от	тях	нямат	достъп	
до	отговарящи	на	нуждите	им	
услуги	(здравни	и	социални)	и	
това	ги	поставя	в	ситуация	на	
по-голяма	уязвимост.	

В	много	от	малките	и	отдале-
чени	 села	 възрастните	 хора	
нямат	 достъп	 до	 медицин-
ска	 помощ	 (нямат	 личен	 ле-
кар,	аптека,	друг	вид	здравни	
грижи).	 Услугите	 в	 домашна	
среда,	 които	 държавата	 фи-
нансира	 и	 се	 предоставят	 от	
общините,	 са	 на	 проектен	
принцип,	 не	 са	 съобразени	 с	
индивидуалните	потребности	
и	 нужди,	 ограничени	 са	 само	
да	 хората,	 които	 имат	 ТЕЛК,	
не	 е	 достатъчно	 застъпена	 и	
развита	здравната	грижа.	До-
машните	патронажи	не	могат	
да	 покрият	 всички	 нужди	 и	
обикновено	 са	 фокусирани	
върху	предоставянето	на	хра-
на.	Дори	и	в	големия	и	развит	
град,	 на	 възрастните	 хора	 е	
трудно	 и	 често	 невъзможно	
сами	да	се	придвижат	до	бол-
нично	 заведение	 и	 други	 вид	

www.caritas.bg
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Послания на „Каритас“

•	 Спешен	и	адекватен	отговор	на	нуждите	на	възрастните	хора,	
чрез	 реализиране	 на	 заявената	 и	 заложена	 реформа	 в	 грижата	 за	
възрастните	хора.		

•	 Разработване	на	стандарти	и	критерии	за	качество	на	услугите	
за	възрастните	хора.

•	 Гарантиране	на	достъп	до	разнообразни	и	съобразени	със	спе-
цифичните	потребности	и	устойчиви	като	финансиране	и	про-
дължителност	услуги	на	различни	уязвими	групи	възрастни	хора	
(независимо	от	тяхната	платежоспособност	и	местоживеене).

•	 Продължаване	на	процеса	на	нормативното	регламентиране	на	
интегрираните	здравно-социални	услуги,	след	регламентирането	
им	в	ЗЛЗ	и	ЗЗ.	Осигуряване	на	кръстосани	механизми	за	трайно	и	
устойчиво	финансиране	от	социалната	и	здравната	система.

•	 Развитието	 на	 интегрирани	 здравно-социални	 услуги,	 които	
да	отговорят	на	комплексните	нужди	на	възрастните	хора,	с	прио-
ритет	в	домашна	среда.	Нормативно	и	финансово	обезпечаване,	в	
т.ч.	и	на	модела	на	„Каритас“,	без	значение	дали	ще	бъде	възможно	
„Каритас“	да	бъде	доставчик	на	тези	услуги.
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ходи	не	позволяват	да	получат	
качествена	 здравна	 грижа	 и	
рехабилитация	или	да	си	оси-
гурят	на	частни	начала	човек,	
който	да	им	помага.	

Ниските	доходи	не	позволяват	
на	 възрастните	 хора	 да	 полз-
ват	 необходимите	 им	 здравни	
грижи	 и	 рехабилитация	 или	
да	 си	 наемат	 помощник,	 кой-
то	 да	 ги	 подкрепя	 в	 домашна	
среда.	 Преобладава	 институ-
ционалната	 форма	 на	 грижа,	
като	 липсата	 на	 подходящи	
услуги	в	домашна	среда	и	общ-

ността	 кара	 хората	 да	 виждат	
като	 единствена	 възможност	
постъпването	 в	 дом,	 въпреки	
психологическата	 травма	 да	
напуснеш	дома	си	и	не	доста-
тъчно	 добрите	 условия	 и	 гри-
жа	в	домовете	за	стари	хора.	

Демографската	 тенденция	 на	
увеличаване	 на	 населението	 в	
пенсионна	 възраст	 и	 съответ-
но	 –	 нарастването	 на	 потреб-
ностите	на	зависимите	от	гри-
жа	 възрастни	 хора,	 увеличава	

нуждата	от	дългосрочна	грижа	
и	развитието	най-вече	на	липс-
ващото	 звено	 на	 интегрирани	
здравно-социални	услуги.	Това	
е	изключително	важно,	с	оглед	
на	развитието	на	дългосрочна-
та	 грижа	 и	 потребностите	 на	
възрастното	 население	 от	 та-
кива	комплексни	грижи	и	по-
специално	 –	 необходимостта	
от	 развитие	 на	 тези	 услуги	 в	
домашна	 среда,	 там,	 където	
възрастните	 хора	 се	 чувстват	
най-спокойни	и	добре.
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За	 възрастни	 и	 болни	 хора	
в	 градовете	 София,	 Русе,	 Бе-
лене,	 Бургас,	 Пловдив,	 Раков-
ски,	 Малко	 Търново	 и	 в	 селата	
Житница	 и	 Бърдарски	 геран	
функционират	 Центрове	 за	
Домашни	 грижи	 към	 „Кари-
тас	 Витания“,	 „Каритас	 Русе“	 и	
„Каритас	 София“,	 които	 чрез	
мобилни	 екипи	 от	 медицински	
сестри	 и	 социални	 помощници	
предоставят	 на	 нуждаещи	 се	
възрастни	хора	професионални	
здравни	и	социални	грижи.	Ус-
лугите	се	предоставят	директно	
в	домовете	на	възрастните	хора	
и	са	пряко	съобразени	с	техните	
индивидуални	 нужди.	 Сътруд-
ниците	към	Домашни	грижи	на	
Каритас	полагат	грижи	и	за	въз-
растни	 хора	 от	 още	 5	 населени	
места,	намиращи	се	в	близост	до	
посочените	градове	и	села.	

За	 болни	 и	 самотно	 живеещи	
възрастни	хора	„Каритас	Русе“	
реализира	 услугата	 „Кухня	 на	
колела“,	 чрез	 която	 се	 предос-
тавя	храна	по	домовете,	както	и	
социална	 подкрепа	 на	 нуждае-
щи	се	възрастни	хора.	

За	 възрастни	 хора	 в	 с.	 Покро-
ван	 функционира	 Дневен	 цен-
тър	към	„Каритас	София“,	кой-
то	 предоставя	 дневни	 грижи	 и	

Дейности на „Каритас“

През	2016	г.:

•	 Мобилните	 екипи	 към	 цен-
тровете	 за	 Домашни	 грижи	 на	
Каритас	 осигуриха	 здравни	 и	
социални	 грижи	 в	 домовете	 на	
470	болни	възрастни	хора.	

•	 Благодарение	 на	 услугата	 на	
„Каритас“	„Кухня	на	колела“,	25	
болни	и	самотно	живеещи	въз-
растни	хора	от	Русе	получаваха	
в	домовете	си	топла	храна.

•	 Дневният	 център	 на	 „Кари-
тас“	за	възрастни	хора	в	с.	Пок-
рован	 предостави	 ежедневно	
социално	 консултиране,	 храна	
и	занимания	по	интереси	на	53	
възрастни	хора.	

•	 Домът	за	възрастни	хора	„Св.	
Йосиф“	 в	 с.	 Калояново	 предос-
тави	 ежедневни	 грижи	 в	 среда	
близка	до	домашната	на	24	въз-
растни	хора.

занимания	за	посещаващите	 го	
възрастни	хора,	съобразно	тех-
ните	 индивидуални	 потребно-
сти	 и	 нужди	 от	 организиране	
на	 свободното	 време,	 взаимо-
помощ,	закрила	и	социална	ин-
теграция.	 В	 с.	 Калояново	 рабо-
ти	дом	за	възрастни	хора	„Св.	
Йосиф“,	предоставящ	морална,	
духовна	и	социална	подкрепа	на	
настанените	 в	 дома	 възрастни	
хора	 и	 на	 техните	 близки,	 пъл-
ноценно	 и	 качествено	 хранене,	
медицински	грижи,	поддържане	
на	добра	лична	хигиена	и	дено-
нощна	обратна	връзка	с	близки-
те	на	възрастните	хора.	

www.caritas.bg
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„Каритас	България“	изрази	позиции	и	становища,	касаещи	
проектоплана	за	действие	за	периода	2016	–	2020	г.	за	изпъл-
нение	 на	 Националната	 стратегия	 за	 дългосрочна	 грижа	 и	
проекта	на	Условията	за	кандидатстване	по	процедура	„Ак-
тивно	 включване“	 към	 Оперативна	 програма	 „Развитие	 на	
човешките	ресурси“.	Изразените	препоръки	и	предложения	
на	„Каритас	България“	са	свързани	с	развитието	на	подкрепа-
та	за	възрастните	хора	(65+)	в	домашна	среда,	интегрираните	
медико-социални	грижи,	специалистите,	които	ги	предоста-
вят,	 времевата	 рамка	 за	 продължителност	 на	 предоставяне	
на	услугите,	минималния	брой	специалисти	и	минималния	
брой	бенефициенти.	Всички	те	могат	да	бъдат	прочетени	
на	сайта	на	„Каритас	България“:	www.caritas.bg.

Позиции

Кампания

БлиЗоСтта	е	В	оБщуВането	
През	2016	г.	„Каритас	България“	реализира	кампания	в	подкрепа	на	възрастни	хора,	страдащи	от	
здравословни	проблеми	и	имащи	нужда	от	професионални	грижи	и	наблюдение.	За	тях	„Каритас“	
реализира	услугата	„Домашни	грижи“,	благодарение	на	която	470	възрастни	хора	получават	дъл-
госрочни	професионални	–	здравни	и	социални	–	грижи	и	внимание	в	своя	дом,	а	чрез	това	и	въз-
можност	за	спокойно	и	достойно	изживяване	на	старините	си.

Набраната	чрез	благотворителната	кампания	сума	от	32	132	лв.	подпомогна	екипите	към	Домашни	
грижи	на	„Каритас”	да	предоставят	комплексни	–	здравни	и	социални,	грижи	в	домовете	на	нуж-
даещи	се	възрастни	хора.	Благодарим	на	всички	дарители	и	партньори,	чрез	които	стана	възможно	
услугата	„Домашни	грижи	на	„Каритас“	да	достигне	до	възрастните	хора,	които	имат	нужда	от	нея!

www.caritas.bg
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БездоМнИ хоРА

„За съжаление, в наши дни на 
човека се гледа като на стока, 
която се използва и после се из-
хвърля. Живеем в култура на 
еднократната употреба, коя-
то на всичкото отгоре се про-
мотира, така че ние не само 
живеем в нея, но я разпростра-
няваме. Вече не става дума 
само за явления като експлоа-
тация и потисничество, но за 
нещо ново. Изключването от 
групата засяга принадлежнос-
тта на човека към общество-
то, в което живее. Изключени-
те вече не са само на дъното на 
обществото или по неговата 
периферия, или лишени от пра-
ва. Те дори вече не са част от 
това общество, отхвърлени 
са. Изключени са от всякакъв 
вид обществена система. Не 
става дума дали изключените 
са експлоатирани, или не, а за 
това, че са изхвърлени като 
излишен отпадък.“

(Обръщение	на	Папа	Франциск		
към	„Каритас	Интернационалис“		

в	Рим,	май	2015	г.)

Застъпничество

„Каритас“ се застъпва за доСТоен жИвоТ зА БездоМ
нИТе хоРА. чрез своята работа, на всяко едно равнище 
в организацията, ние се стремим активно да участваме в 
дискусии, застъпвайки се за добро познаване на причи
ните и рисковете, водещи до бездомност и развитието на 
подходяща подкрепа, адекватно отговаряща на нуждите 
на бездомните хора.

Бездомните	хора	са	в	обсега	на	
вниманието	 на	 „Каритас“	 като	
едни	от	онези	най-нуждаещи	се	
хора,	 които	 трябва	 да	 подкре-
пим,	 за	 да	 съхраним	 или	 вър-
нем	човешкото	им	достойнство.	
Като	организация	на	Католиче-
ската	църква,	„Каритас“	помага	
на	 бездомните	 хора,	 „най-бе-
дните	 от	 бедните“,	 които	 са	 на	
прага	 да	 бъдат	 маргинализира-
ни	или	вече	са	социално	изклю-
чени	 и	 се	 нуждаят	 от	 подкрепа	
да	 бъдат	 нахранени,	 облечени,	
изслушани,	утешени.

Броят	 на	 бездомните	 хора	 в	
България	 нараства.	 Причините	
и	 обстоятелства,	 които	 отвеж-
дат	бездомните	хора	на	улицата,	

са	 различни.	 В	 голямата	 група	
на	 бездомните	 има	 хора	 в	 из-
ключително	уязвимо	положение	
–	 болни,	 с	 трайни	 увреждания,	
психични	 разстройства	 или	
интелектуални	 увреждания,	
зависими	 от	 психо-активни	 ве-
щества	 и	 алкохол,	 изтърпели	
наказание,	 жертви	 на	 злоупо-
треби	и	измами,	възрастни	хора	
(над	65+)	в	тежко	здравословно	
състояние.	 Повечето	 от	 тях	 са	
без	никакви	доходи,	трайно	от-
паднали	от	пазара	на	труда	или	
никога	не	са	работили,	не	полу-
чават	 социални	 помощи,	 нямат	
здравни	 осигуровки	 и	 личен	
лекар,	 нямат	 лични	 документи.	
Бездомните	хора	се	нуждаят	от	
комплексна	подкрепа.	

www.caritas.bg
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Послания на „Каритас“

•	 Необходимост	 от	 стандарт	
и	 критерии	 за	 качество	 на	
услугата	 „Приют“	 и	 необхо-
димост	 от	 актуализиране	 на	
единния	 финансов	 стандарт	
за	това.	

•	 Иницииране	 на	 професио-
нално	 (не	 от	 „Каритас“)	 про-
учване	 в	 национален	 мащаб	
за	 причините	 за	 изпадане	 в	
ситуация	 на	 бездомност,	 про-
блемите,	 нуждите	 и	 броя	 на	
хората,	попаднали	и	живеещи	
на	улицата,	и	на	базата	на	това	
–	 разработване	 на	 план	 за	
осигуряване	 на	 адекватна	 на	
нуждите	им	подкрепа.	

•	 Необходимост	 от	 услуги	
за	 бездомни	 хора,	 които	 са	 в	
начална	 фаза	 на	 бездомност,	
за	 да	 се	 предотврати	 тяхното	
маргинализиране	 и	 социално	
изключване,	или	са	в	ситуация	
на	 по-голяма	 уязвимост	 (бо-
лни,	 възрастни,	 с	 трайни	 ув-
реждания	и	др.).

•	 Необходимост	 от	 развитие-
то	на	различни	форми	на	услу-
ги:	мобилна	работа	на	улица-
та;	почасови	и	дневни	услуги,	
които	да	осигурят	интегрира-

•	 Необходимост	 от	 развити-
ето	 на	 жилищна	 политика	
(на	 общинско	 и	 национално		
равнище),	 която	 да	 осигурява	
т.нар.	 социални	 жилища	 (не	
социална	услуга,	а	жилище),	от	
които	 да	 могат	 да	 се	 възполз-
ват	бездомните	хора.

•	 Необходимост	 от	 разрабо-
тване	 (с	 участието	 на	 всички	
заинтересовани	 страни)	 на	
стандарти	 и	 критерии	 за	 ка-
чество	 на	 съществуващите	
към	 момента	 социални	 услу-
ги	за	осигуряване	на	подслон	
(приют,	 център	 за	 временно	
настаняване,	 временни	 кри-
зисни	 центрове),	 с	 оглед	 на	
осигуряването	на	ефективна	и	
адекватна	подкрепа	и	на	адек-
ватен	 финансов	 стандарт	 на	
държавно	 делегираните	 дей-
ности.

•	 Работа	 в	 партньорство	 в	
директната	 подкрепа	 и	 раз-
работването	 на	 политики	 и	
услуги	за	бездомни	хора	меж-
ду	 различните	 доставчици	 на	
услуги	 и	 отговорните	 инсти-
туции	на	местно	и	национално	
равнище.

на	 подкрепа	 –	 място	 за	 под-
държане	 на	 личната	 хигиена,	
здравна	 грижа,	 образование	
и	 квалификация,	 подкрепа	 за	
изграждане	 на	 трудови	 нави-
ци	и	мотивация	за	работа,	по-
средничество	 за	 намиране	 на	
работа	 и	 жилище	 и	 ползване	
на	услуги	и	т.н.;	други	форми	
на	защитено	и	преходно	нас-
таняване;	подкрепено	живее-
не;	 подкрепено	 образование;	
подкрепена	заетост.	
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За	бездомни	хора	в	гр.	Бургас	
се	реализира	Мобилна	грижа	
за	 бездомни	 хора	 към	 „Ка-
ритас	 София“,	 чрез	 която	 се	
предоставят	 храна,	 облекло,	
лекарства	 от	 първа	 необхо-
димост,	 безплатно	 социално	
консултиране,	 съдействие	 за	
издаване	 на	 документи,	 съ-
действие	 за	 временно	 наста-
няване	в	приют,	контакти	със	
социални	 и	 здравни	 инсти-
туции,	 както	 и	 безплатно	 из-
следване	за	полово	предавани	
инфекции	 и	 туберкулоза.	 В	
гр.	 Русе	 функционира	 при-
ютът	 „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	намиране	на	ра-
бота,	 издаване	 на	 документи,	
юридическа	и	психологическа	
помощ.	

За	 хора,	 останали	 без	 дом	 и	
живеещи	 в	 риск	 в	 гр.	 Русе	
функционира	 Център	 за	 со-
циална	 рехабилитация	 и	 ин-
теграция	 към	 „Каритас	 Русе“,	
предоставящ	комплексни		про-
фесионални	грижи	и	услуги	и	
специализирани	 занимания	
по	интереси.

Дейности на „Каритас“

„Каритас	 България“	 излезе	
със	 становище	 по	 повод	 обя-
вения	 за	 обществено	 обсъж-
дане	 проект	 на	 Постановле-
ние	 на	 Министерския	 съвет	
за	изменение	и	допълнение	на	
Правилника	 за	 прилагане	 на	
Закона	 за	 социално	 подпома-
гане.	Коментарите	и	препоръ-
ките,	 изложени	 в	 Становище-
то,	 касаят	 социалната	 услуга	
„Приют“.	 Становището	 може	
да	 бъде	 прочетено	 на	 сайта	
на	 „Каритас	 България“:	 www.
caritas.bg.

Позиции

През	2016	г.:

•	 Мобилната	грижа	за	бездом-
ни	хора	в	гр.	Бургас,	приютът	
за	 бездомни	 хора	 „Добрият	
самарянин“	 в	 гр.	 Русе	 и	 Цен-
търът	 за	 социална	 рехабили-
тация	и	интеграция	в	гр.	Русе	
предоставиха	 професионални	
грижи	на	417	бездомни	хора.	

•	 Бездомните	хора,	настанени	
в	приюта	„Добрия	самарянин“,	
получиха	 дарение	 под	 форма-
та	 на	 дрехи,	 одеяла	 и	 други,	
отговарящи	 на	 нуждите	 им,	
предмети	и	вещи.	Дарението	е	
от	граждани	на	Словения.	Реа-
лизирано	бе	със	съдействието	
на	„Каритас	Словения“	и	„Ка-
ритас	България“.	

www.caritas.bg
www.caritas.bg
www.caritas.bg
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МИГРАнТИ И хоРА, ТЪРСещИ И ПоЛучИЛИ 
МеждунАРоднА зАКРИЛА

Застъпничество

„Каритас” се застъпва за доСТоен ПРИеМ И жИвоТ в БЪЛГАРСКоТо оБщеСТво нА Бе
жАнЦИТе, чрез осигуряването на условия за първоначална адаптация на хората, тър
сещи международна закрила в страната ни, както и за успешна интеграция на вече 
получилите международна закрила. чрез своята работа, на всяко едно равнище в ор
ганизацията, ние се стремим активно да участваме в дискусии, застъпвайки се за соци
ална справедливост и подобряване на системите в подкрепа на качеството на живот на 
бежанците.

Тези, които приемат прегръдката на Отца, 
от своя страна - отварят обятията си, за да 
могат всички да бъдат обичани като деца и 
да се чувстват „у дома“ в голямото човешко 
семейство.

(Из	посланието	на	папа	Франциск		
за	Световния	ден	на	мигрантите	и	бежанците	–		

17	януари	2016	г.)

„Каритас”	вярва,	че	принципът	на	солидарност	
е	 необходимият	 подход	 за	 разрешаване	 на	 бе-
жанската	криза,	така	че	да	се	гарантират	основ-
ните	права	и	да	се	запази	човешкото	достойн-
ство	 на	 хората,	 търсещи	подслон,	 за	 да	 спасят	
живота	си.	

Множеството	човешки	трагедии,	на	които	ста-
ваме	 свидетели,	 предизвикват	 нашето	 състра-
дание	и	отговорност,	продиктувана	от	христи-
янската	 ни	 същност:	 на	 протегнатата	 ръка,	 да	
отвърнем	с	отворени	обятия.	Защото	мигранти-
те	са	наши	братя	и	сестри,	които	търсят	по-до-
бър	живот	далеч	от	бедността,	 глада,	войната,	
експлоатацията	и	несправедливото	разпределе-
ние	на	световните	ресурси.	На	тях	не	трябва	да	
се	гледа	само	като	на	хора	с	редовен	или	нередо-
вен	статут,	но	преди	всичко	като	на	хора,	чието	
достойнство	трябва	да	бъде	защитено	и	които	
са	 в	 състояние	 да	 допринесат	 за	 напредъка	 и	
благоденствието	на	общността.

Считаме,	че	грижата	за	хората	в	нужда	означава	
да	си	способен	да	дариш	достойнство	и	смята-
ме,	че	българското	общество,	в	частност,	и	се-
мейството	на	Европа,	като	цяло,	са	способни	да	
направят	тази	крачка	на	зачитане	и	осигуряване	
на	това	изконно	право.	Защото	вярваме,	че	все-
ки	човек,	независимо	от	своята	расова,	нацио-
нална,	етническа	и	религиозна	принадлежност	
има	право	на	достоен	живот,	в	която	и	страна	
да	се	установи	да	живее.
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Послания на „Каритас“

•	 Гарантиране	 на	 достъп	 до	 подходящи	 под-
крепящи	 дейности	 (психологическа	 помощ,	
здравни	 грижи,	 насочване	 към	 подходящи	
социални	 услуги	 и	 т.н.)	 на	 уязвими	 групи	 от	
хора,	 търсещи	 и	 получили	 международна	 за-
крила	(непридружени	деца,	хора	с	увреждания,	
възрастни,	 самотни	майки	и	др.)	в	процеса	на	
тяхната	адаптация	и	интеграция.	

•	 Държавата	 да	 гарантира	 достъпа	 на	 търсе-
щите	 международна	 закрила	 до	 обучение	 по	
български	език.	

•	 Да	се	разработят	и	приложат	мерки,	които	да	
гарантират	включването	на	децата	и	студен-
тите	 бежанци	 в	 българската	 образователна	
система.

•	 С	цел	улесняване	достъпа	до	пазара	на	тру-
да,	 да	 се	 разработят	 мерки	 за	 разпознаване	 и	
валидиране	на	професионални	знания,	умения	
и	компетентности	на	търсещите	закрила	и	бе-
жанците.

www.caritas.bg
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За	хора,	получили	бежански	или	хуманитарен	
статут,	в	гр.	София	работи	център	за	интегра-
ция	„Св.	анна“	към	„Каритас	София“,	предос-
тавящ	 социални	 консултации,	 психологическа	
подкрепа,	 курсове	 по	 български	 език,	 съдей-
ствие	за	адресна	регистрация,	за	записване	при	
личен	лекар,	помощ	при	намиране	на	жилище	
и	работа,	арт	занимания,	менторска	програма	и	
други	дейности,	подпомагащи	процеса	на	инте-
грация	в	българското	общество.	

За	 хора,	 търсещи	 закрила,	 настанени	 в	 при-
емателните	 центрове	 към	 Държавната	 аген-
ция	за	бежанците,	 „Каритас	София“	реализи-
ра	проект	„Бежанци“,	чрез	който	доброволци	
участват	в	дейности	по	обучение	и	образование	
на	мигрантите	и	им	помагат	да	се	адаптират	по-
лесно	в	българското	общество.	Организират	се	
и	игри	и	занимания	с	децата,	уроци	по	българ-
ски	език,	курсове	по	готварство,	приложни	из-
куства	и	други	видове	занимания.

За	мигранти,	задържани	в	пограничните	ра-
йони	от	структурите	на	Министерство	на	въ-
трешните	 работи,	 „Каритас“	 в	 България	 реа-
лизира	дейност	за	наблюдение	и	проучване	на	
техните	нужди,	предоставяне	на	спешна	хума-
нитарна	 помощ,	 както	 и	 интеграционни	 дей-
ности,	насочени	към	онези	от	мигрантите,	же-
лаещи	да	останат	на	територията	на	България.

Дейности на „Каритас“

През	2016	г.:

•	 Центърът	 за	 интеграция	 в	 гр.	 София	 оказа	
подкрепа	на	287	бежанци	и	хора,	търсещи	за-
крила.	

•	 Посредством	 менторската	 програма	 на	 „Ка-
ритас“	90	човека,	получили	бежански	или	ху-
манитарен	статут	и	живеещи	в	София,	наме-
риха	приятели,	общуването	с	които	им	помогна	
да	опознаят	по-добре	езика,	културата,	обичаи-
те	и	нравите	в	България.

•	 1200	 деца,	 младежи	 и	 възрастни	 бежанци,	
настанени	 в	 приемателните	 центрове	 към	
Държавната	агенция	за	бежанците	в	София,	
участваха	 в	 обучителните	 и	 занимателни	 дей-
ности,	реализирани	по	проект	„Бежанци“	в	Со-
фия.

•	 3814	 бежанци	 и	 хора,	 търсещи	 закрила,	
настанени	 в	 специалните	 домове	 за	 временно	
настаняване	 на	 бежанци	 към	 МВР,	 в	 приема-
телните	центрове	към	ДАБ,	както	и	задържани	
в	граничния	пункт	в	Малко	Търново,	получиха	
хуманитарна	 помощ	 от	 „Каритас“	 във	 вид	 на	
храна,	вода,	лекарства,	дрехи,	обувки,	хигиенни	
материали,	завивки	и	други	вещи	от	първа	не-
обходимост.
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„Каритас	 България“	 изрази	 позиции	 и	 ста-
новища,	 касаещи	 проекта	 на	 Наредба	 за	 ус-
ловията	 и	 реда	 за	 сключване,	 изпълнение	 и	
прекратяване	 на	 Споразумението	 за	 инте-
грация	 на	 чужденци	 с	 предоставено	 убежи-
ще	 или	 международна	 закрила,	 действията	
на	 т.	 нар.	 доброволни	 отряди,	 задържащи	
мигранти	 в	 пограничните	 райони	 на	 Бълга-
рия	 и	 по	 други	 ключови	 събития,	 касаещи	
ситуацията	с	бежанците	в	България.	Изразе-
ните	позиции	и	становища	могат	да	бъдат	
прочетени	на	сайта	на	„Каритас	България“:	
www.caritas.bg.

Паралелно	с	това,	„Каритас	България“	взе	учас-
тие	в	редица	срещи	и	форуми	по	ключови	теми	
за	бежанската	криза	и	интеграцията,	сред	които	
международна	среща	на	„Каритас”	организации	
от	цяла	Европа	на	тема	„Балканският	маршрут	
на	мигрантите	и	реакцията	на	организациите	на	
„Каритас”	и	работна	среща	за	координаторите	
на	 федерацията,	 работещи	 в	 сферата	 на	 бежа-
нците	и	мигрантите.	По	време	на	тези	срещи	бе	
обменен	 опит,	 чрез	 разглеждане	 на	 конкретни	
случаи	от	ежедневната	работа	с	бежанци	и	миг-
ранти	и	бяха	начертани	стратегии	и	инициати-
ви	за	справяне	с	бежанската	криза.

Позиции и инициативи 

СиРия:	МиРът	е	ВъЗМожен		
През	2016	г.	„Каритас	България“	се	присъеди-
ни	 към	 кампанията	 на	 световното	 семейство	
на	„Каритас“	„Сирия:	мирът	е	възможен“.	Кам-
панията	бе	застъпническа	и	целеше	да	насочи	
вниманието	на	правителствата	да	предприемат	
мерки	 за	 прекратяване	 на	 войната	 в	 Сирия,	
погубила	 стотици	 хиляди	 човешки	 животи,	
дестабилизирала	региона	и	предизвикала	най-
голямата	бежанска	криза,	на	която	сме	свиде-
тели	днес.

Кампания

www.caritas.bg
www.caritas.bg
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за повишаване професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Кари
тас” (платени и доброволци), реализираме редица инициативи, сред които: семинари, 
обучения, форуми, летни лагери за доброволци, както и партньорски срещи за обмяна 
на опит с други организации.

Училище	на	Каритас	е	учебен	център,	реализиращ	професионални	обучения.	Обученията	се	провеждат	
от	мобилни	екипи	от	преподаватели	и	са	три	вида:	въвеждащо	–	разглежда	базисни	теми,	свързани	с	
визията,	мисията,	ценностите	и	структурата	на	„Каритас“;	надграждащо	–	надгражда	темите,	застъпе-
ни	във	въвеждащото	обучение,	и	специализирано	–	тясно	профилирано	и	свързано	със	спецификите	
на	конкретна	дейност	на	„Каритас“.	Организират	се	и	обучения	и	срещи,	провеждани	от	епархийните	

„Каритас“	организации	за	сътрудниците	на	
„Каритас“	по	места.	

През	2016	 г.	в	рамките	на	Училище	на	Ка-
ритас	се	проведоха	1	въвеждащо	обучение,	
4	специализирани	обучения,	1	национална	
среща	на	доброволци	и	служители	на	„Ка-
ритас“,	14	срещи	за	духовно	обогатяване,	за	
укрепване	на	християнската	идентичност	и	
обмяна	на	опит	между	сътрудници	на	„Ка-
ритас“,	22	срещи	на	доброволци,	3	срещи	за	
сплотяване	на	екипите	в	„Каритас“.	Участие	
взеха	общо	346	сътрудници	на	„Каритас“.

В	дните	11-14	април	2016	г.,	в	гр.	Мадрид,	се	проведе	Академия	за	сътрудници	на	„Каритас“	от	Ев-
ропейския	 континент.	 Академията	 бе	 организирана	 от	 „Каритас	 Европа“	 и	 имаше	 за	 цел	 да	 бъде	
подобрен	 и	 надграден	 капацитетът	 на	 служителите	 в	
три	сфери	на	дейност:	Организационно развитие; За-
стъпничество и	 Социално учение на Католическа-
та църква.	 Сред	 участниците	 бяха	 представители	 на	
организациите	членки	на	„Каритас	Европа“,	сред	кои-
то	и	трима	сътрудници	на	„Каритас	България“.	Втората	
обучителна	сесия,	в	рамките	на	Академията,	се	прове-
де	в	гр.	Берлин,	в	периода	14-16	ноември	2016	г.

Академия за сътрудници на „Каритас“ от Европейския континент 
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Международно СътрудничеСтво 

Стандарти за управление на „Каритас“

Перспективи пред милосърдната дейност  
в служба на ближния –  
10 години от публикуването на „Deus caritas est“

Генералният	 секретар	 на	 „Каритас	 България”	 представлява	
Епископската	 конференция	 на	 Католическата	 църква	 в	 Бъл-
гария	в	международен	конгрес,	посветен	на	десетата	 годиш-
нина	 от	 публикуването	 на	 енцикликата	 на	 почетния	 папа	
Бенедикт	XVI	„Deus	caritas	 est“.	Събитието,	организирано	от	
папския	 съвет	 „Cor	 Unum“,	 се	 проведе	 във	 Ватикана	 в	 дните	
25	и	26	февруари	2016	г.	Предвидена	бе	и	специална	аудиен-
ция	със	Светия	отец.	Сред	участниците	имаше	представители	
от	всички	Епископски	конференции,	от	големите	католически	
милосърдни	и	доброволчески	организации,	папските	универ-
ситети,	както	и	преподаватели	от	различни	богословски	фа-
култети.

През	 2016	 г.	 „Каритас	 Бъл-
гария“	 проведе	 поредица	 от	
срещи,	 свързани	 със	 стан-
дартите	за	управление	на	све-
товното	 семейство	 на	 „Кари-
тас“	организациите.	Срещите	
имаха	 за	 цел	 представяне	 и	
запознаване	 на	 организации-
те	 членки	 със	 стандартите	 за	
управление,	както	и	с	инстру-
ментите	за	външна	и	вътреш-
на	 оценка.	 Бяха	 разглеждани	
въпроси,	 свързани	 с	 процеса	
на	приложение	на	стандарти-
те,	 взаимодействието	 между	
отделните	 структури	 на	 ор-
ганизациите,	 определянето	
на	 приоритети	 и	 идентифи-
циране	 на	 силните	 и	 слабите	
страни	 в	 организационното	
развитие.	 На	 база	 приети-
те	 стандарти	 за	 управление,	
„Каритас	 България“	 направи	
самооценка	 на	 дейността	 си,	
която	 бе	 обсъдена	 по	 време	
на	 34-та	 Национална	 конфе-
ренция	 на	 федерацията,	 коя-
то	се	проведе	на	19	май	2016	г.	
в	град	Плевен.

www.caritas.bg
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Сътрудници	на	„Каритас	България“	представиха	политиките	за	социално	включване	и	интеграция	
на	хората	с	увреждания	в	България	по	време	на	международна	конференция	в	Белград,	Сърбия,	ко-
ято	се	проведе	в	дните	21-22	септември	2016	г.	Инициативата	събра	на	едно	място	представители	на	
15	организации	от	България,	Албания,	Босна	и	Херцеговина,	Косово,	Сърбия,	Черна	Гора	и	Италия,	
които	обсъдиха	политиките	за	социално	включване	на	хората	с	увреждания	в	страните	от	региона	
и	предизвикателствата	в	тази	сфера.

Регионална конференция за ефективни социални политики  
за хората с увреждания в Югоизточна Европа

Сътрудници	от	мрежата	на	„Ка-
ритас“	 в	 България	 взеха	 учас-
тие	 в	 Регионалната	 конферен-
ция	на	„Каритас	Европа“,	която	
се	проведе	в	Лурд	в	дните	23-26	
май	 2016	 г.	 На	 събитието	 при-
състваха	 над	 300	 представите-
ли	от	42	европейски	„Каритас“	
организации,	 сред	 които	 има-
ше	 служители,	 доброволци	 на	
„Каритас“	и	бедни	хора,	живе-
ещи	 „в	 периферията	 на	 света“.	
Всички	те	обсъждаха	проблеми,	
свързани	 с	 бедността	 сред	 де-
цата	и	семействата,	социалното	
изключване,	 бежанската	 криза	
и	социалната	икономика.	

По	 време	 на	 конференцията	
бе	обсъдена	и	приета	и	Стра-
тегическата	рамка	на	„Каритас	
Европа“,	 задаваща	 основните	
ценности	 и	 принципи,	 клю-
чови	 за	 дейността	 на	 „Кари-
тас“	 организациите	 от	 Евро-
пейския	 континент:	 Човекът 
– център на всяка социална 
политика; Солидарност, 
братство и безкористност; 
Мир и напредък; Религиозна 
свобода и културно разноо-
бразие; Сътрудничество и 
субсидиарност; Професиона-
лизъм и посвещение; Опазва-
не на околната среда.

Регионална конференция на „Каритас Европа“

На	 база	 взетите	 по	 време	 на	
Регионалната	конференция	ре-
шения	 за	 справяне	 с	 бедност-
та,	 социалното	 изключване	 и	
бежанската	 криза,	 семейство-
то	 на	 европейските	 „Каритас“	
организации	излезе	с	общ	апел	
към	европейските	лидери,	при-
зоваващ	за	повече	солидарност	
между	 държавите	 и	 народите	
за	 постигане	 на	 общото	 благо;	
за	 гарантиране	 зачитането	 на	
социалните	 права,	 включител-
но	и	правото	да	бъдеш	защитен	
от	 изпадане	 в	 бедност	 и	 соци-
ално	 изключване;	 да	 обединят	
усилията	 си	 с	 гражданите,	 не-
правителствените	организации	
и	църквите	за	изграждането	на	
нов	проект	за	Европа,	базиран	
на	солидарността,	братството	и	
достойнството.
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Международна конференция, посветена на правата на децата

Представители	на	„Каритас	България“	взеха	участие	в	семинар	за	организационно	развитие,	със	специ-
ален	фокус	върху	сферите	„Комуникации“	и	„Мониторинг,	анализ	и	оценка“.	Семинарът,	организиран	
от	„Каритас	Европа“,	се	проведе	в	дните	14-16	март	в	Рим	(Италия).	Сред	участниците	бяха	сътрудници	
на	„Каритас“	организации	от	цяла	Европа.	

Техники и практики за успешно организационно развитие

Сътрудник	 на	 „Каритас	 Бълга-
рия”	 представи	 позицията	 на	
европейското	семейство	на	„Ка-
ритас“	 организациите	 по	 време	
на	международна	конференция,	
посветена	на	правата	на	децата,	
която	се	проведе	в	София,	в	дни-
те	5	и	6	април	2016	г.	Събитието	
премина	под	патронажа	на	пре-
зидента	на	Република	България	
и	 събра	 на	 едно	 място	 над	 250	
души,	сред	които	президента	на	
Малта,	 15	 министри	 и	 замест-
ник-министри	 от	 европейски	
държави	и	много	ръководители	
на	 високо	 ниво	 от	 ООН,	 Съве-
та	на	Европа,	Европейски	съюз,	
както	и	представители	на	непра-
вителствения	сектор.	Междуна-
родната	конференция	с	надслов	
„Достигаме	 висини	 за	 правата	
на	детето“	имаше	за	цел	да	даде	
начало	на	третата	Стратегия	на	
Съвета	на	Европа	за	правата	на	
детето	 (2016-2021г.),	 приета	 от	
Комитета	 на	 министрите	 на	 2	
март	2016	г.	
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През	 2016	 г.	 „Каритас	 Бълга-
рия“	 взе	 участие	 и	 организи-
ра	 редица	 и	 форуми	 и	 семи-
нари	по	темата	за	 социалното	
предприятие,	 сред	 тях	 срещи	
с	 представители	 на	 „Каритас“	
организации	 от	 Балканския	
регион,	 разглеждащи	 тема-
та	 за	 развитие	 на	 социални	
предприятия	 на	 Балканите,	
конференция	 на	 тема	 „Соци-
ална	 икономика:	 Европейски	
перспективи	 за	 развитие	 на	
контексти	и	общности“,	която	
събра	 над	 40	 представители	
от	 повече	 от	 12	 организации	
на	 „Каритас“	 от	 Европейския	

Възможности и предизвикателства за развитие на социално предприемачество

континент,	 форум	 с	 предста-
вители	на	католическата	общ-
ност	в	България,	в	това	число	
и	на	„Каритас”,	които	ежеднев-
но	 работят	 с	 хора	 в	 уязвимо	
положение	 и	 имат	 желание	
да	 надградят	 своята	 дейност	
чрез	 развитие	 на	 социални	
предприятия,	 както	 и	 меж-
дународна	 работна	 среща	 на	
представители	 на	 „Каритас“	
организации	 от	 Европа,	 анга-
жирани	 с	 възможностите	 за	
преодоляване	 на	 икономиче-
ската	криза	в	Югоизточна	Ев-
ропа	чрез	развитие	на	социал-
ното	предприемачество.

Представител	 на	 „Каритас	
България“	 взе	 участие	 в	 се-
минар,	посветен	на	реакцията	
при	кризисни	ситуации	и	пре-
доставянето	 на	 хуманитарна	
подкрепа,	който	се	състоя	във	
Варшава,	Полша,	в	дните	дни-
те	20-22	юни	2016	г.	Семинарът	
бе	 организиран	 от	 „Каритас	
Европа“	 и	 събра	 представите-
ли	 на	 „Каритас“	 организации	
от	 Централна	 и	 Югоизточна	
Европа.

„Каритас“ координатори за реакция при кризисни ситуации  
се събраха на семинар във Варшава
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ден на каритаС: 
МИЛоСЪРднА ЛюБов зА доСТоен жИвоТ

На	 6	 ноември	 2016	 г.	 сътрудниците	 на	 „Каритас“,	
представителите	на	Католическата	общност	и	всич-
ки,	ангажирани	с	мисията	на	„Каритас“	отбелязаха	
Деня	на	Каритас	с	организиране	на	благотворителни	
инициативи	в	подкрепа	на	нуждаещи	се	хора.	Ини-
циативи	се	проведоха	в	градовете	София,	Пловдив,	
Раковски,	Бургас,	Ямбол	и	в	други	населени	места.	
Всички	те	преминаха	под	мотото	„Каритас“	–	мило-
сърдна	любов	за	достоен	живот“.

Денят	 на	 Каритас	 се	 отбелязва	 всяка	 година	 в	 не-
делята	 преди	 13	 ноември,	 денят	 на	 БЛАЖЕНИТЕ	
Мъченици:	 Евгений,	 Камен,	 Павел	 и	 Йосафат,	 по	
решение	на	Епископската	Конференция	на	Католи-
ческата	църква	в	България.

www.caritas.bg
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ключови издания 

През	 2016	 г.	 бе	 излезе	 второто	 издание	 от	
поредицата	 документи,	 които	 „Каритас	
България“	 подготвя	 в	 резултат	 на	 своите	
ежегодни	дейности	по	проучване	и	изслед-
ване	на	бедността.	Цялото	проучване,	как-
то	и	изготвените	в	резултат	на	него	изво-
ди	и	препоръки	за	подобряване	качеството	
на	живот	на	бедните	и	уязвими	хора	може	
да	 бъде	 проче-
тено	 на	 сайта	
на	 „Каритас	
България“:	www.
caritas.bg.

Бедността сред нас

Ежегодно	европейската	мрежа	от	„Каритас“	органи-
зации	 изготвя	 доклад,	 посветен	 на	 предизвикател-
ствата	пред	справянето	с	бедността	и	социалното	из-
ключване	в	Европа.	Докладът	от	2016	година	излезе	
под	заглавието	„Да	спрем	бедността	в	Европа	–	наши-
те	решения	за	това“	и	представя	ситуацията	на	бед-
ност	в	Европа	с	акцент	върху	най-уязвимите	групи	
от	хора,	сред	които:	безработни	хора,	работещи	бе-
дни,	 самотни	 родители,	
деца	и	семейства	в	риск,	
бежанци	 и	 мигранти.	
„Да	 спрем	 бедността	 в	
Европа	 –	 нашите	 реше-
ния	 за	 това“	 е	 резултат	
от	докладите	на	21	„Ка-
ритас“	 организации	 от	
Европейския	континент,	
сред	 които	 и	 „Каритас	
България“.	Може	да	бъде	
прочетен	 на	 сайта	 на	
„Каритас	 България“:	
www.caritas.bg.

Да спрем бедността в Европа –  
нашите решения за това

Издание	 на	 европейската	 мрежа	 от	 „Каритас“	 ор-
ганизации,	 сред	 които	 и	 „Каритас	 България“,	 раз-
глеждащо	 въпроси,	 касаещи	 мигрантите	 и	 бежан-
ската	 криза.	 В	 изданието	 са	 споделени	 успешен	
опит,	добри	практики	и	препоръки	на	„Каритас“	по	
проблемите	 на	 интеграцията.	 Представени	 са	 до-
бри	практики	от	България,	Литва,	Гърция,	Италия,	
Австрия,	Белгия,	Чехия,	Португалия,	Франция,	Ис-
пания,	 Германия,	 Шве-
ция	и	Холандия.	„Добре	
дошли	 –	 мигрантите	
правят	 Европа	 по-сил-
на,	 практики	 на	 „Ка-
ритас“	 за	 включваща	
Европа“	 може	 да	 бъде	
прочетено	 насайта	 на	
„Каритас	 България“:	
www.caritas.bg.

Добре дошли – мигрантите правят Европа  
по-силна, практики на „Каритас“  
за включваща Европа

Издание	на	европейската	мрежа	от	„Кари-
тас“	 организации,	 сред	 които	 и	 „Каритас	
България“,	 	представящо	визия	за	гъвкави	
социални	модели	в	Европа,	които	могат	да	
се	справят	с	икономическите,	социалните	и	
демографските	предизвикателства,	пред	ко-
ито	сме	изправени	днес,	и	да	осигурят	добро	
съществуване	 на	 всички	 хора.	 „Социална-
та	 справедли-
вост	 и	 равен-
ство	 в	 Европа	
са	 постижими	
–	 пътната	
карта	 на	 „Ка-
ритас“	може	да	
бъде	 прочете-
но	 на	 сайта	 на	
„Каритас	 Бъл-
гария“,	 вклю-
чително	 и	 на	
български	 език:	
www.caritas.bg.

Социалната справедливост  
и равенство в Европа са постижими –  
пътната карта на „Каритас“

www.caritas.bg
www.caritas.bg
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ПАРТньоРСТвА И РеАЛИзИРАнИ дАРенИЯ  
в ПодКРеПА нА нуждАещИ Се хоРА

Бизнес

•	 „РайфайзенБанк“:	включиха	за	поредна	го-
дина	 кауза	 на	 „Каритас“	 в	 инициативата	 на	
банката	„Избери,	за	да	помогнеш“.

•	 „Летище	 София“:	 предостави	 възможност	
за	поставяне	на	дарителски	кутии	на	„Кари-
тас“	на	територията	на	летището.

•	 „Еко	България“	дари	карти	с	преференци-
ални	 отстъпки	 при	 зареждане	 на	 гориво	 за	
служебните	автомобили	на	„Каритас“	от	бен-
зиностанции	на	компанията.

•	 Компанията	 „Орифлейм	 България“	 дари	
продукти	със	своята	марка	за	хората	в	нужда,	
за	 които	 сътрудниците	 на	 „Каритас“	 в	 Бъл-
гария	 полагат	 грижи.	 Дарението	 бе	 на	 обща	
стойност	 8	 300	 лв.	 и	 достигна	 до	 419	 хора	 в	
уязвимо	положение	от	София,	Пловдив,	Кук-
лен,	Раковски,	Житница,	Калояново	и	Русе.	

•	 Компанията	 „Димитър	 Маджаров“	 дари	
хранителни	 продукти	 за	 възрастните	 хора,	
получаващи	услугата	„Домашни	грижи	на	Ка-
ритас“	в	град	Пловдив.	Благодарение	на	този	
жест,	20	възрастни	хора	сложиха	на	трапезата	
си	от	вкусните	деликатеси.	

•	 Компанията	„Победа“	дари	пакети	с	обик-
новени	 вафли	 „Еверест“,	 които	 чрез	 сътруд-
ниците	към	Домашни	грижи	на	Каритас	дос-
тигнаха	 до	 180	 възрастни	 хора	 от	 градовете	
Белене,	 Раковски	 и	 селата	 Калояново,	 Жит-
ница	и	Покрован.

Медии

25	 национални	 и	 регионални	 тВ	 и	 ра-
диа,	 онлайн	 и	 печатни	 медии	 станаха	
наши	 партньори	 и	 подкрепиха	 каузи	 на	
„Каритас“.	

•	 национални	медии:	„БТВ	Медиа	груп“,	
БНТ,	БНР,	„Дарик	радио“.

•	 Регионални	медии:	ТВ	„КИС	13“	(Русе),	
ТВ	 „Видин“,	 ТВ	 „Сат	 Ком“	 (Асеновград),	
„Диана	 кабел“	 ТВ	 (Ямбол),	 „Римекс“	 ТВ	
(Враца),	ТВ	„Тракия“	(ПОТВ	–	Пловдивска	
обществена	 телевизия),	 „Канал	 0“	 (Бур-
гас),	 „Телекабел“	 ТВ	 (Пазарджик),	 „Канал	
М“	(Община	Раковски).

•	 онлайн	 медии:	 БТА,	 inews.bg	 (novinite.
bg,	 inews.bg,	 econ.bg,	 jenit.bg),	 Dnes.bg	
(Dnes.bg	и	Az-jenata.bg),	Webcafe.bg,	„Про-
грамата“,	Blitz.bg.

•	 Печатни	медии:	вестник	„Истина“,	вест-
ник	„19	минути“,	списание	„Бизнес	клуб“,	
списание	 „FORBES	 България“,	 списание	
„Мениджър“,	вестник	„Трета	възраст“.	

•		 Столична	 община	 („Метрополитен“	
еаД):	 за	 поредна	 година	 Столична	 об-
щина	подкрепи	кауза	на	„Каритас“,	чрез	
излъчване	 на	 рекламен	 видеоклип	 по	
видеоекраните	на	метростанциите	в	Со-
фия.
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ФинанСов отчет

Може да изразите Вашата подкрепа към хората в нужда, като:
Дарите	по	банков	път,	като	посочите	каузата/дейността,	която	подкрепяте,	в	основанието	за	плащане:

Първа	инвестиционна	банка
IBAN:	BG37	FINV	9150	12BG	N08K	MX
BIC:	FINVBGSF	
Основание	за	плащане:
Титуляр	на	сметката:	Каритас България

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

Дарите	онлайн,	като	посетите	сайта	на	организацията:	www.caritas.bg	

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

Станете	постоянен	месечен	дарител	с	дарение	от	2	лв.	или	5	лв.,	чрез	SMS	с	текст	DMS	CARITAS	на	
номер	17	777	(за	всички	мобилни	оператори).	

Станете	доброволец	–	Вашите	умения	–	професионални	и	личностни,	ще	бъдат	истински	дар	за	хората	
в	нужда.

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

Приходи за 2016 г.: 401 149 лв.

Дарения				19%

Мрежата	на	„Каритас“		
от	Европа				44%

Европейски	фондове				12%

НПО	от	чужбина				12%

Финансови	приходи				4%
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