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Кои сме ние
Създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас
България“ е федерация на независими епархийни католически организации: „Каритас София“, „Каритас Русе“, „Каритас Витания“.
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. В изпълнение на това, „Каритас
България“ подкрепя своите организации членки в извършването на социална дейност чрез структурите им по места.
„Каритас България“ концентрира своите усилия и в застъпнически политики и действия, насочени към прилагането
на трайни мерки за намаляване на бедността и социалното
изключване.



Католическата църква
за „Каритас“

„Каритас“ не е обикновена
хуманитарна организация
Прочетеното от Деянията на Апостолите, което токущо чухме (16:22-34), показва един доста специален образ.
Това е тъмничарят на затвора във Филипи, където Павел
и Сила са затворени след възставането на тълпата против
тях. Магистратите първи започват да ги бият и заповядват
на тъмничаря добре да ги пази. Ето защо този мъж, през
нощта, усещайки земетресението и виждайки вратите на
килията отворени, се отчайва и взема решение да се убие.
Но Павел го успокоява и тъмничарят, треперещ и изпълнен с възхищение, пада на колене, в смирена молитва за
спасение.
Разказът показва как този мъж прави първите стъпки
по пътя на вярата и спасението: той се вслушва в Словото на
Господа, заедно със своето семейство; той измива раните
на Павел и Сила; приема Кръщението, заедно с цялото си
семейство; и накрая посреща Павел и Сила в своята къща,
приготвя трапезата и слага храна пред тях, изпълнен с радост. Целият път на вярата.
Евангелието подтиква човека да измие краката и раните на страдащите и да подготви трапезата за тях. Простотата на жестовете, в които приемането на Словото и тайнството на Кръщението, се третира като акт: на приветствие
към Бога и другия; приветствие към другите с Божията благодат; приветствие към Бог и сътвореното от Него в служба
на брата. Словото, Тайнствата и служенето на всеки пробужда и обогатява другия.
. Проповед на Светия отец за откриване на Генералната асамблея на
„Каритас Интернационалис“, вторник на шестата седмица от Великден, 12 май 2015 г., Базилика „Свети Петър“, Ватикана.



Можем да видим в този жест целия призив на „Каритас“. „Каритас“ сега е голяма конфедерация, широко позната по целия свят със своята дейност. „Каритас“ е реалност
в Църквата и в много части по света, но трябва да бъде
още по-широко разпространена в енориите и църковните
общности, за да възобнови духа от първите векове на християнството. „Каритас“ не е обикновена хуманитарна организация, защото нейното служение в името на Христос
се корени в приемането на Бог и ближния. Ако този корен
бъде прерязан, тогава „Каритас“ ще умре. „Каритас“ винаги
действа в перифериите на живота, където са бедните и безправните.
Не съществуват големи и малки „Каритас“ организации, всички са еднакви. Нека просим от Господ благодатта
да разберем истинското измерение на „Каритас“; благодатта
да не изпаднем в заблуждението, че добре организираното
централизирано управление е верният път; благодатта да
разберем, че „Каритас“ винаги действа в периферията, във
всяка местна Църква; и благодатта да вярваме, че централната „Каритас“ е помощ, служение и средство за общение, а
не е началник на всички други „Каритас“.
Участващият в мисията на „Каритас“ не е обикновен
служител, а свидетел на Христос. Той е човек, който търси
Христос и се оставя да бъде търсен от Него; човек, който
обича с духа на Христос – духа на безкористността и духа на
дарението. Всички наши стратегии и проекти ще останат
празни, ако не сме изпълнени с тази любов. Но не нашата
любов, а Неговата. Или още по-добре, любовта, която е изчистена и укрепена от любовта на Христос.
Бог ни приготвя Евхаристичната трапеза. „Каритас“
приготвя много трапези за гладните. Ала и днес много
хора не са достатъчно нахранени. Планетата има храна за
всички, но сякаш липсва желанието за споделяне с всички.
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Трябва да се приготви трапеза за всички и да се настоява
всички да имат място на нея. Да се направи възможното, за
да могат всички да имат храна, но също така да се напомни
на силните на земята, че Бог ще ги изправи един ден на съд
и тогава ще се разбере дали наистина са искали да Го нах
ранят във всеки човек (Мат. 25: 35) и дали са защитавали
природата, за да може да бъде осигурена тази храна.
С мисъл за Евхаристичната трапеза, не можем да забравим нашите братя християни, които насилствено са лишени от храна за тялото и душата: прокудени от техните
домове и църкви, които понякога биват и разрушавани.
Подновявам Апела да не забравяме тези хора и тази недопустима несправедливост.
„Каритас“, заедно с другите организации на Църквата,
разкрива силата на християнската любов и желанието на
Църквата да види Христос във всеки човек, особено в бед
ните и страдащите. Това е пътуването, пред което сме изправени и с тази перспектива, която се отваря пред нас, надявам се, да успеем да изпълним с дела тези времена. Нека
поверим делата си на Дева Мария, която направи приветствието на Бога и ближния основен критерий на живота си.
Утре ще празнуваме Дева Мария от Фатима, която се появи,
за да провъзгласи победата над злото. С такава голяма подкрепа нека не се страхуваме да продължим нашата мисия.
Амин.

Папа Франциск
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„Каритас“ е милосърдната десница
на Католическата църква в България
Мисията на „Каритас“ е да бъде милосърдната десница
на Католическата църква в България, та Божията любов към
нуждаещите се да намери своя конкретен израз в подкрепа
на изпадналите в страдание наши братя и сестри. Още през
1972 година светият Папа Павел VI поверява на „Каритас“
следната задача: „да помогне на местните църковни общности и на отделните вярващи да осъзнаят задължението
си да бъдат милосърдни, в подходящи за нуждите на бедните и времената форми“. Ще цитирам и почетния папа Бенедикт XVI, който говори за „Каритас“ така: „Нека вашите
дейности да се отличават с качество, от тях да се вижда едно
християнско свидетелство. Това са дела, които се раждат
от вярата. Това са дела на Църквата, израз на грижата, за
онези, на които им е най-трудно. Това не е просто благотворителност, а грижа за възстановяването на човешкото
достойнство и помощ за самите християнски общности, та
следвайки Христа, те да станат негови истински ученици.
Работата на „Каритас“ помага и на гражданското общество
със съзнание да приеме своите задължения“.
Изминаха 25 години, откакто, с много ентусиазъм и не
без липса на трудности, се роди „Каритас България“. Моят
опит с „Каритас“ е дълъг и датира от самото начало. Още
когато бях енорист в Белене, имах голямо желание да създадем „Каритас“, тогава организацията съществуваше само
в Русе. В началото извършвахме социална дейност по найпримитивния начин.
. Реч на Папа Павел VI до участниците в националната среща на „Каритас Италия“, 1972 г.
. Реч на Папа Бенедикт XVI по случай 40-тата годишнина от основаването на „Каритас Италия“, 24.XI.2011г.
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През годините начинът на работа в „Каритас“ и самата организация се промени, премина през различни етапи. В началото просто разпределяхме помощи, по-късно
разчитахме предимно на външно финансиране, дойде и
моментът на работата с проекти, а после на делегираните
дейности, финансирани от общината или държавата. Пос
тепенно „Каритас България“ изгради сериозен авторитет
пред централната и местната власт. Много добро бе и сът
рудничеството с международните и европейски структури
на „Каритас“. Благодарение на контактите и усилията на
генералния секретар Емануил Паташев, успявахме да получим финансиране на различни проекти на „Каритас“ в България. Не липсваха и трудности.
Имаше моменти, когато на местно ниво католиците
негодуваха, че се помага и на другите. Чуваха се и упреци,
че в „Каритас“ не се чувства духа на Църквата. Но с много
диалог, търпение и разбиране, сме се стремели да покажем,
че целта е да се помага на бедните, независимо от тяхното
вероизповедание или произход. В крайна сметка, чрез развитието на енорийската „Каритас“, католиците в отделните населени места могат сами да направят своята оценка за
тяхната работа.
В мисията на „Каритас“ общението с Църквата трябва
да е основен приоритет, защото самият Исус иска от нас
да бъдем близо до бедните, да им помагаме, да станем видим знак на неговата любов към тях. Неслучайно и Папа
Франциск обръща специално внимание на бедните, затова
„Каритас“ трябва да бъде стимул и вдъхновител за цялата
християнска общност, която да расте в любовта и да намира
винаги нови пътища към бедните, да съумява да преодолее
трудностите, на които са изложени милиони наши братя – в България, в Европа и в целия свят. Защото Църквата
не може да ограничи своята дейност само до тайнствата,
социалната дейност е част от нея. Да, всеки може индиви13

дуално да извършва социална дейност или да го прави без
„Каритас“, но когато има една организация, една структура,
която вече е завоювала своите позиции, част от международна мрежа, възможностите се увеличават. И държавата,
и дарителите, гледат на теб по друг начин.
Убеден съм, че „Каритас“ е важна за Католическата
църква в България и съм благодарен на Бога за тези 25 години работа на организацията. Днес, с нова вярност към
Евангелието и към тяхното призвание, пожелавам на „Каритас България“ да продължава благородната си мисия, водена от любовта към ближния, да разпознава в лицата на
нашите бедни братя и сестри, ликът на Страдащия Христос.
Той стои пред вратата на нашето сърце, на нашите общности и чака някой да му отвори, очаква милосърдието, тоест
„ласката“ на Господа, да я получи от ръката на своята Църква. Нека силата на Възкръсналия Христос и куражът, който
идва от Светия Дух, да ви водят и помагат да надградите
постигнатото до момента. Да успеете да устоите на предизвикателствата на този свят и да работите винаги ръка за
ръка с Църквата.

† Петко Христов
Никополски епископ
Президент на „Каритас България“
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„Каритас“ – икона на добрия самарянин
„И тъй, кой от тези трима ти се вижда
да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза: иди и ти прави
също така.“ (Лука 10,36-37)

Когато става въпрос за „Каритас“, пред очите ми изплува иконата на добрия самарянин. В Евангелието един законник пита Исус „Кой е моят ближен?“ (Лк. 10,29), а Господ
му отговаря с притчата за добрия самарянин. В нея трима
души виждат един полумъртъв човек на пътя – свещеник,
левит и самарянин, но първите двама отминават безучастни, само самарянинът се погрижва за него. В края на притчата Исус обръща първоначалния въпрос – „И тъй, кой от
тези трима... е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците“? А отговорът е ясен: „Онзи, който му стори милост“. Тези Исусови думи се отнасят за всеки християнин:
„Иди и ти прави също така“ (Лк. 10,36).
Всички сме призвани да вървим по стъпките на добрия
самарянин, защото в неговите милостиви дела прозира милосърдието на Отца. Това е сърцето на дейността на „Каритас“ – служителите и доброволците се стремят да видят
в ближния свой брат, да изтрият сълзите му, да превържат
раните му. В замяна те получават награда на небето и едно
благодарно сърце. Бедността е сред евангелските блаженства, може би затова бедният се нуждае от добродетелен
човек, който да му помогне.
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Направеното добро невинаги носи благодарност, не
това е и неговата цел. Даже напротив, доброто трябва да
бъде извършено не за да бъде видяно, а за да бъде дарено,
като един акт на любов към Бога и ближния. Затова дори и
да не получим благодарност, не бива да съжаляваме за стореното добро, това е присъщо на езичниците.
За мен е голяма радост, че през последните 25 години
„Каритас България“ успя да се утвърди като самостоятелна и независима благотворителна организация. Успехите на „Каритас България“ са успехи и на Католическата
църква у нас, защото „Каритас“ е неразривно свързана с
Църквата. За съжаление, през дългите години на комунизма Католическата църква бе лишена от възможността да упражнява каритативна дейност – една неизменна
част от нейната мисия, нейното изконно право да върши
добро ѝ бе отнето. Днес тази задача се изпълнява с много любов и всеотдайност от „Каритас“. Спомням си големия ентусиазъм, който цареше в началото, годините бяха
гладни, нуждаещите се многобройни. Даже след тежката
зима на 1997 година, „Каритас“ беше втората организация в България по размер на предоставената хуманитарна помощ.
Всичко това нямаше да бъде възможно без сериозната
подкрепа на чуждестранните партньори и на мрежата на
„Каритас“ по света. „Каритас България“ им дължи много,
благодарение на тях, организацията израсна. Но трябва да
отбележа, че работещите в „Каритас България“ успяха да
почерпят чуждестранния опит и да го приложат успешно у
нас. Така проектите в помощ на различни групи нуждаещи
растяха и се умножаваха. Затова служителите на „Каритас“
заслужават признателност и благодарност, в работата си те
влагат сърцето си, защото вярват, че вършат добро. Бедният
човек няма нужда само от материална помощ, а от протегната ръка, от добра дума, от една усмивка. В днешно време
16

това се среща все по-рядко, затова съм благодарен, че такива хора работят в „Каритас“.
Някои инициативи на „Каритас“, като мобилния кабинет за наркозависими, който обикаляше София и извършваше изследвания за СПИН и други болести, се случваха за
първи път. Успешната работа на „Каритас“ през годините
не остана скрита и за властите – и на правителствено, и на
местно ниво. Те си извоюваха авторитет и се превърнаха в
търсен и надежден партньор. Не малко проекти спечелиха
финансиране от държавата.
Когато говорим за „Каритас България“, искам да подчертая огромния принос на нейния президент, мой съб
рат в епископата, монс. Петко Христов. От самото начало
каузата на „Каритас“ е в сърцето му, а от 2001 година той
се грижи неуморно за организацията, като оказва голяма
подкрепа на работещите там. Монс. Петко притежава един
специфичен усет и с блага дума успява да повдигне духа на
екипа. „Каритас“ е нещо специално за него. От страна на
Междуритуалната епископска конференция на Католичес
ката църква в България също изразяваме признателност за
това негово служение.
В крайна сметка, много от българите асоциират Католическата църква именно с „Каритас“, това е милосърдното
лице на Църквата, до което достигат хиляди хора, с които
не успяваме да се срещнем в храма, а ги намираме по трънливите пътища на живота. Възрастни хора, оставени в самота, деца и възрастни с увреждания, деца в риск, жени в
неравностойно положение и много други. Бедността има
много лица и тук се появява нуждата от хора с добри сърца, които не стоят безучастни пред драмата, изживявана
от околните. Ако се върнем на притчата за добрия самарянин, освен него, един свещеник и един левит също виждат
полумъртвия човек, но го подминават. Само самарянинът
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му помага, защото „се смили над него“. Това е истинското
милосърдие, той превързва раните му, откарва го в странноприемница, заплаща за престоя му. Защото милосърдието не е абстрактно чувство, а означава да се погрижиш за
другия, ангажирайки се лично.
25 години са един хубав юбилей, нека благодарим на
Бога за това време, за неговата благодат, за протегнатата
ръка на многобройните благодетели и да отправим поглед
в бъдещето. Както казва Исус „Сиромасите всякога имате
при себе си“ (Йоан 12,8), затова винаги ще има нужда от
„Каритас“. Пожелавам на „Каритас България“ и на работещите в нея да бъдат винаги верни на своето призвание и да
носят Божията любов на нуждаещите се. Само така те ще
изпитат истинското щастие, че дарявайки, ние получаваме.
Бог да благослови „Каритас България“ и вашата мисия!

† Христо Пройков
Апостолически екзарх
Председател на Епископската конференция
на Католическата църква в България
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„Каритас“
през годините

Първи дела на милосърдие
„Доколкото сте сторили това на едного от
тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“
(Матей 25:40)

Един свят, в който властват справедливостта, мирът, истината и солидарността, свят, в който човешкото достойнство е на първо място, бедността, насилието и дискриминацията са победени, а благата се разпределят между всички.
Един свят, в който най-бедните и потиснатите могат да намерят надежда и подкрепа. Това не е утопия, а Евангелски
идеал, за чието реализиране се бори и нашият Господ Исус
Христос. Това е и стремежът на „Каритас“, благотворителната организация на Католическата църква. Вдъхновена от
принципите на социалната доктрина на Църквата и водена
от милосърдната любов, чието име носи, „Каритас“ помага
всеки ден на милиони хора по целия свят. Вече повече от 25
години „Каритас“ съществува и в България.

НАЧАЛОТО
Сестрите Евхаристинки
Това са първите години след падането на комунизма.
След 45 години преследвания и сътресения, Католичес
ката църква постепенно възстановява своята религиозна
дейност. В живота на българите настъпват огромни политически, икономически и социални промени. „Бяха много
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бедни години, на истинска мизерия“ – спомня си сестра
Агнеса Славовска, тогава генерална настоятелка на сестрите Евхаристинки. – „Търговците задържаха стоките по
складовете и в магазините нямаше нищо. В един момент
се стигна до парадокса, в който хората имат пари, но няма
какво да купят.“
„Всичко се роди спонтанно и доброволно“ – обяснява сестра Агнеса. За да отговорят на нуждите на хората,
сестрите търсят помощ чрез свои контакти в Германия
и Холандия. Оттам откликват на призива и помощите
започват да пристигат, това са хранителни продукти от
първа необходимост. За периода 1990 г. – 1994 г. над 20 ка
миона храна са разпределени и раздадени на нуждаещи
се. „Имахме един гараж на ул. „Ронкали“, където тогава
беше манастирът“ – разказва сестра Агнеса. – „Там от четири часа сутринта хората се редяха на опашки. Помагаха
ни и много доброволци – студенти и роднини на сестрите.“ Така организираната дейност постепенно започва да
се нарича „Каритас – Сестри Евхаристинки“. Монс. Методи Стратиев, тогава начело на Екзархията, подкрепя и
насърчава тези усилия. Постепенно сестрите Евхаристинки предават щафетата за дейността на „Каритас“ на група
верни от енория „Успение Богородично“, които основават
„Каритас София“.

Пловдив
Първата епархийна организация на „Каритас“ в България е създадена в Пловдив през декември 1991 г. по инициа
тива на монс. Георги Йовчев, епископ на Софийско-Плов
дивската епархия. Още от самото начало стремежът е да се
работи за разширяване на социалната дейност на Католическата църква, като се формира собствен бюджет и фонд
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за подпомагане на хора с нисък социален статус. Със съгласието на владиката е сключен договор с фирма „Хебър“ за
раздаване на хляб на социално слаби хора. Подпомогнати
са и различни болници, например ІІ и ІІІ Общинска болници в града под тепетата, на които „Каритас“ предоставя
хуманитарни помощи, дошли посредством френско-българското дружество „Тулон-Пловдив“. „Каритас Пловдив“
подава ръка на старчески домове, домове за деца и възрастни хора с увреждания, многодетни семейства, безработни
хора и др.
Организацията получава голяма подкрепа: и финансова, и логистична, и морална, в лицето на епископа – монс.
Георги Йовчев. „Мисля, че идеята на владиката за социалната дейност в епархията – споделя отец Иван Топалски, в момента член на УС на „Каритас България“, – винаги
е била чрез грижите към нуждаещите се да се достигне до
душите на хората, което е най-важното“.
В Софийско-Пловдивската епархия е концентрирана
по-голямата част от католиците в страната. В онези трудни години „Каритас Пловдив“ се опитва по всякакъв начин
да подпомогне българите, изпаднали в затруднение. И
тук, както и в София, се получават камиони с хуманитарни
помощи: дрехи, храни и лекарства, които се разпределят.
Настоящият директор на „Каритас Русе“, Стефан Марков,
си спомня, че в Пловдив е била изградена много добра организация при складирането, сортирането и разнасянето
на получените стоки. „Много сме се учили от тях“ – добавя
той. Тук се изгражда и най-голямата доброволческа мрежа
на „Каритас“ в България.
През 2012 г. епархийната организация на „Каритас“ в
Софийско-Пловдивска епархия премества своето седали. Сведенията са взети от „Доклад за дейността на „Каритас“ до
01.01.1994 г. – Надка Гиргинчева, президент на „Каритас България“.
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ще в гр. Раковски и се преименува на „Каритас Витания“.
За изпълнителен директор е избрана Мария Чепишева,
за която работата в „Каритас“ се оказва сериозно предизвикателство, преодолимо с Божията помощ. „Сериозна
подкрепа оказваха членовете на Управителния съвет с
мъдрите си решения, както и целият екип на „Каритас
България“, които откликваха с една безкористна и приятелски подадена ръка“ – споделя Чепишева. За успешното изграждане на организацията се осъществява и „ценна
обмяна на опит с другите организации членки на „Каритас България“ – „Каритас София“ и „Каритас Русе“, както и
„срещи с хора от целия свят, които също са отдали живота
си на „Каритас“.

Русе
Идеята за създаването на „Каритас“ в Русе идва от
тогавашния епископ на Никополската епархия монс. Самуил Джундрин. Чувствителен към нуждите на бедните и виждайки мизерията, която цари в България, той е
убеден, че в неговата епархия има нужда от благотворителна организация като „Каритас“. Тъй като владиката е
учил във Франция и има контакти там, той търси хора от
църквата с френски език, които да помогнат при старта
на „Каритас“. Една от тях е Надка Гиргинчева, впоследствие избрана за първия президент на „Каритас България“. „В началото беше много трудно – припомня си тя.
– Нямахме представа нито какво е „Каритас“, нито какво
ще правим.“
Организацията започва работа през юни 1992 г. Надка
Гиргинчева разказва, че първоначално са нямали помещение и са работели в жилището на монс. Джундрин. Няколко души от Русе са изпратени на обучение в „Каритас
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Франция“, за да се запознаят с организацията и да видят
на практика как се осъществява милосърдната дейност на
църквата.
През годините в пътя по навлизането и откриването на дейността на „Каритас“, ценни учители за първите
активисти на организацията в Русе са отците пасионисти, дошли от Италия. Благодарение на тях са получени 20
тона дрехи и лекарства в различни градове на епархията.
С медикаменти са подпомогнати Бърза помощ в града и
Транспортната болница, както и дом „Майка и дете“, на
които са предоставени сухо мляко и дрехи. „Каритас Русе“
се грижи и за бедни деца, като поема разходите за храната
в училищния стол. И в Никополската епархия, както и в
другите два диоцеза на страната, пристигат и се разпределят хуманитарни помощи. „Помощите бяха за всички –
разказва Надка Гиргинчева, – не само за хората от „Каритас“ и от църквата. Даже хората от църквата с готовност
даваха предимство на по-бедните“.

Връзката със Западна Европа
В началото на 90-те години, в „Каритас Европа“ е
сформирана работна група за страните от бившия социа
листически блок. Впоследствие представители на „Каритас Франция“, „Каритас Швейцария“ и „Каритас Интернационалис“ провеждат среща в нунциатурата в София
с представители на църквата, за да обсъдят бъдещето на
„Каритас“ в България. Решено е работата да се разпредели:
за Никополската епархия да отговаря „Каритас Швейцария“, Франция да поеме Софийско-Пловдивската епархия,
а Австрия да работи заедно с Екзархията. „Неизменно,
помощта на чуждестранните организации на „Каритас“
се отрази върху начина на работа на отделните организа25

ции, защото всяка от западноевропейските „Каритас“ – и
имаше свое виждане за развитието на нещата“ – твърди
директорът на „Каритас Русе“, Стефан Марков. Той подчертава приноса на Валтер Леч от „Каритас Швейцария“,
който работи с крайдунавския град от 1992 г. до пенсионирането си през 2007 г. Валтер Леч е и първият секретар
на „Каритас Европа“. Той идва в България няколко пъти
в годината за около седмица, за разлика от други държави, където представители на „Каритас“ от Западна Европа
остават две-три години на място. „Нас ни пуснаха направо
в дълбокото и трябваше да плуваме“ – алегорично се изразява Надка Гиргинчева. И Стефан Марков потвърждава:
„Очаквахме Западът да каже дневния ред и ние да изпълняваме, а Валтер Леч искаше ние да правим предложения
и да сме инициативни, като после заедно обсъждахме какво да се направи.“
След близо петдесет години комунистическо управление, частната инициатива в голяма степен е разрушена и
българите се страхуват да вземат собствени решения. „Никога няма да забравя въпроса, който ми зададоха, когато пристигнах в Русе за първи път – припомня си Валтер
Леч. – Възрастен мъж ме попита „Ще ни направите ли болница?“. „Беше очевидно, – разказва той, – че след като са си
възвърнали свободата, хората очакваха „Каритас“ просто
да подреди всичко, което е било пренебрегнато от предишния режим.“ „Ние обаче – обяснява експертът от „Каритас
Швейцария“ – не разбирахме социалната ангажираност по
този начин.“

. Изказване на Валтер Леч по време на международната конференция
„Благотворителност по време на прехода”, организирана по случай 20годишнината от учредяването на „Каритас Русе“, 6 юни 2012 г., Русе.
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Създаването на „Каритас България“
Година след като „Каритас Пловдив“, „Каритас Русе“ и
„Каритас София“ съществуват фактически и юридически, се
появява нуждата от създаване на национална организация
на „Каритас“. „Имаше нужда от федерация, – обяснява Надка Гиргинчева – защото организациите бяха станали три.“
„Само национална организация, призната от Епископската
конференция, би могла да членува в световното семейство на
„Каритас“ – „Каритас Интернационалис“ – допълва генералният секретар на „Каритас България“, Емануил Паташев.
На 1 юли, по време на заседанието на Епископската конференция, владиците решават да се учреди
благотворителна католическа организация „Каритас
България“, която да извършва социалната дейност на
Католическата църква в страната като самостоятелен
субект. В изпълнение на това решение на българските
епископи, на 8 юли 1993 г. в София се провежда учредителната конференция за създаването на Националната католическа федерация. В нея участват шестнадесет
представители на епархийните организации, присъства и
първият нунций в България след 1989 г., монс. Марио Рици.
На конференцията е приет уставът на „Каритас България“, а
монс. Джундрин предлага за президент тогавашния председател на „Каритас Русе“ – Надка Гиргинчева. Нейната кандидатура е подкрепена от всички делегати. За генерален сек
ретар е номиниран Емануил Паташев от енория „Успение
Богородично“ към Екзархията. „И за неговата кандидатура
– спомня си сестра Агнеса Славовска, – поискаха мнението
на всички участници в учредителната конференция.“
Задачата на „Каритас България“ е да координира и контролира дейността на регионалните организации, да представлява „Каритас“ пред българската държава и да поддържа
връзките с партньорите от чужбина. В края на конферен27

цията нунцият монс. Марио Рици произнася паметни
слова: „Доволни сме, че предлагаме на българското общество този израз на християнско милосърдие, и то не
формално, а на практика. Ние извършихме нещо историческо. Милосърдието идва от Христовото сърце и
ако ние го приложим на практика, ще бъдем Христови
последователи с всички добри последствия. Бог да ви
благослови!“

Трудностите при регистрацията пред държавата и приемането в „Каритас Интернационалис“
Новоизбраните президент и секретар започват процедурата по регистрация на организацията. „Тук срещнахме много големи трудности от страна на държавата – казва
Надка Гиргинчева – две години отказваха да ни регистрират,
защото държахме да се наричаме „Национална католическа
федерация – Каритас България“. Проблемът е в думата католическа. В онези години у нас религиозната култура е на
много ниско ниво, към католиците се подхожда с недоверие.
По същото време в България навлизат сектите, които също
раздават хуманитарни помощи, и за неграмотните религиоз
но държавни служители е трудно да разберат, че Католическата църква не е опасна за обществото. „Представяхме купища документи – разказва Емануил Паташев – трябваше да
доказваме в съда какво е Католическа църква, че не е секта,
да обясняваме защо искаме да правим такава организация“.
Междувременно „Каритас България“ подава документи за членство и в „Каритас Интернационалис“, като
обяснява защо липсва документът за регистрация на организацията в България. Надка Гиргинчева и Александра Тодорова, член на УС на „Каритас България“, заминават за 15та Генерална асамблея на „Каритас Интернационалис“ във
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Ватикана, без очаквания, че „Каритас България“ ще бъде
приета. „Започнаха да изброяват новите членове на световното семейство на „Каритас“ – припомня си Надка Гиргинчева – и като чухме България, направо не можехме да повярваме, толкова бяхме щастливи.“ Така, на 8 май 1995 г.,
„Каритас България“ е приета за пълноправен член на
„Каритас Интернационалис“. Радостта става двойна, когато от монс. Рици, на когото съобщават добрата новина
за приемането, Надка Гиргинчева и Александра Тодорова
научават, че на следващия ден, 9 май, са били регистрирани и от Софийския градски съд. „Вече работехме две
години и бяхме представили в съда и конкретните плодове
на нашата работа“ – обяснява Емануил Паташев.

На обучение
Почти всички хора, ангажирани с „Каритас“ тогава, са
доброволци. За ги подкрепи в работата по изграждането и
развитието на „Каритас“ в отделните епархии и енории, „Каритас Австрия“ организира семинар в гр. Хисар, на който се
разглеждат теми от богословието, социалната доктрина на
църквата и други аспекти от дейността на „Каритас“. В обучението участват повече от 30 представители на организациите на „Каритас“ от страната, а сред официалните гости
са монс. Георги Йовчев, монс. Христо Пройков, отец Купен
Михайлов, отец Благовест Вангелов, дон Франческо Анджелучи, вече енорист в Миромир, и сестра Агнеса Славовска.
В края на годината 17 души от цялата страна са изпратени на още едно обучение, този път във Франция. По време на стажа в „Каритас Франция“, българите се запознават
с разнообразните проекти на френската организация. Покъсно това им дава възможност да заимстват идеи за бъдещата благотворителна дейност на „Каритас“ в България.
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ПЪРВИ ИНИЦИАТИВИ
В първите години „Каритас“ се развива предимно в отделните енории, а не толкова на епархийно ниво. В началото на 1994 г. е създадено енорийско подразделение на „Каритас“ в Белене. Тогавашният енорист, сега вече епископ на
Никополската епархия и президент на „Каритас България“
от 2002 г., монс. Петко Христов има голямо желание да създаде такава организация в Белене. „По онова време само в
Русе имаше „Каритас“ – спомня си монс. Петко. „Заедно с
няколко по-млади хора от енорията направихме събрание
в църквата и избрахме управителен съвет. Нещата вървяха, идваха помощи.“ – добавя епископът. – „По-късно си
дадохме сметка, че това беше най-примитивният начин за
извършване на социална дейност.“
Една от ранните инициативи на „Каритас Русе“, продължила през годините, е създаването на почивна база за
деца в село Царев брод, близо до сестрите Бенедектинки.
През лятото на 1994 г. първата група деца отива на почивка
далеч от замърсения въздух на Русе.
Първата социална кухня на „Каритас“ в България е открита в Пловдив, на 12 май 1994 г., всеки ден тя осигурява
безплатна храна за 50 души. „После и в Русе, и в София се
създадоха социални кухни – разказва Емануил Паташев. –
В този период трите „Каритас“ организации в България се
„копираха“ едни други, в добрия смисъл на думата. Това доведе до добри резултати.“
Още от 1992 г. в Пловдив работи социална аптека, която
предоставя безплатни лекарства. „Аптеката беше много полезна – спомня си отец Иван Топалски, – дарители от чужбина ни
изпращаха медикаментите.“ Не липсват и трудности, защото
някои от пристигащите лекарства не са познати в България и
получаването на разрешение за дистрибуция е сложно.
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„Каритас София“
Постепенно сестрите Евхаристинки предават милосърдната дейност като „Каритас“ на Екзархията. След
официално съобщение, в енория „Успение Богородично“
се събират двайсетина млади ентусиасти, които създават
„Каритас София“. Те се помещават в Екзархията и са подпомагани от „Каритас Австрия“ в лицето на Франц Прюрер.
„Той направи много за създаването на „Каритас София“
и на „Каритас България“ – признава Емануил Паташев.
– Поддържаше контакти и с монс. Георги.“ Впоследствие
Прюрер е заменен от Фелицитас Филип, австрийка от чешки произход, която познава добре българския манталитет.
За да наблюдава работата на „Каритас София“, тя изминава
стотици километри из цялата страна. „Голямото предизвикателството пред „Каритас София“ – спомня си Паташев –
беше да се създадат организации на „Каритас“ в енориите
на Екзархията, които обхващат цяла България.“
„Създаването на „Каритас София“ беше предизвикано от обществената необходимост след демократичните промени в България“ – спомня си Анесия Вангелова,
учредител и изпълнителен директор на „Каритас София“
(1993 – 1999). „Хората имаха нужда от разбиране и помощ.
От някой, който да им помогне да отхвърлят социалната
изолация и да им върне вярата в техните сили и в Бога.“
Фелицитас Филип насочва „Каритас София“ към създаването на партньорства с представители от Западна Европа. Пример за това е проектът в село Баня, Нова Загора.
Предимно турци и роми, повечето деца от селото не ходят
на училище. Благодарение на осъщественото партньорство
с „Каритас Грац“, общината в австрийския град, а по-късно
и местното училище, малчуганите от село Баня получават
безплатен обяд и започват да посещават учебните занятия.
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Земеделската кооперация в Белене
Изграждането на земеделска кооперация в Белене е
един уникален проект на „Каритас Русе“, реализиран благодарение на „Каритас Швейцария“ и швейцарската държава.
„С това начинание имахме хиляди перипетии – обяснява
Стефан Марков, – не беше типичен проект на „Каритас“,
защото нямаше директна социална насоченост, но показа, че „Каритас“ може да участва и в такива инициативи“.
Първоначалната идея е да се използват земите на църквата
в Белене. От Швейцария се ангажират да осигурят машините и да подпомогнат финансово старта на кооперацията. „Оказа се обаче, – разказва монс. Петко Христов – че
на църквата са върнали земята не в реалните граници, а в
една от най-неплодородните местности на Белене.“ Така
първата година реколта почти няма. Тогава започват да се
набират кандидати за членове на кооперацията измежду
беленчани. Стефан Марков си спомня колко трудно е било
да се спечели доверието на хората, които не могат да разберат защо от Швейцария искат да ги подпомагат, без да очакват нещо в замяна. Постепенно кандидатите за кооперацията се увеличават и землището достига 3000 дкара земя.
В инициативата е впрегнат целият ресурс на „Каритас Русе“.
„Имахме проблеми и с агронома, и с намирането на управител“ – разказва монс. Петко, който признава, че по едно
време даже са мислели да се откажат. Все пак, благодарение
и на подкрепата на швейцарците, проблемите са преодолени. Създадена по европейските стандарти, години преди
влизането ни в ЕС, кооперацията работи и до днес, вече
като самостоятелен стопански субект.
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1996-1997 г. –
Криза, граничеща с национална катастрофа
През годините икономическата обстановка в България
все повече се влошава. През зимата на 1996 г., инфлацията вече
е 1000%, а средната заплата е по-малко от пет щатски долара.
Изминали са вече близо четири години откакто „Каритас“
съществува в България и освен натрупания опит в подпомагането на нуждаещите се, организацията разполага и с изградена структура. Работещите в „Каритас“ си дават сметка, че
положението в страната се влошава и една година преди да
се очертае тежката икономическа криза започват подготовка.
„Вече имахме нужните контакти с чуждестранните организации и когато кризата, която граничеше с национално бедствие, се случи, имахме готов план за действие.“ – разказва
Паташев. „Каритас България“ координира първата голяма
национална акция за подпомагане на населението – „Апел за
помощ“. Солидарни с българския народ, дарители от целия
свят откликват на молбата на организацията. Получена е хуманитарна помощ за милиони левове, която е разпределена
в цялата страна. Пристигат и тонове хранителни продукти
и дрехи. „Идваха много помощи, хората изпращаха каквото
можеха и понякога беше трудно да ги разпределим“ – обяснява Стефан Марков. Такъв пример е пратката от Германия:
един кораб с 20 тона картофи. „Давахме на Червения кръст,
на училищата, на различни сиропиталища“ – спомня си Марков. Така в Русе се постига и много добър диалог с институциите. „Общината в Русе ни приемаше много добре“ – разказва
директорът на „Каритас“ в града. „Всеки път обяснявахме, –
допълва той – че „Каритас“ е организация на Католическата
църква, но не помага само на католици“. И през тежката зима
на 1996-1997 г., „Каритас“ не спира да подкрепя нуждаещите
се. „Работата нарасна многократно – пише в доклада си за
дейността на „Каритас“ през 1997 година Емануил Паташев. –
Всичките сътрудници бяха ангажирани до краен предел.“
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Хората разбират бързо, че „Каритас“ предоставя помощи, но за съжаление, възможностите на организацията не
могат да достигнат до всички. Стига се дори до протести.
Въпреки денонощната работа, доброволците на „Каритас“
запазват самообладание. През зимата на 1996-1997 г. те са
750 души. Според Паташев, първият национален проект на
„Каритас“ е успешен, защото всички обединяват усилията
си. Акцията „Апел за помощ“ продължава и през следващата зима. Тогава, в доклад на Програмата за развитие на
ООН – UNDP, „Каритас“ е посочена като втората по големина благотворителна организация в България.
В първите години след падането на комунизма благотворителната организация „Каритас“ се появява спонтанно,
като естествена човешка реакция в помощ на страдащите в
тези тежки времена за българския народ. Освен материална
помощ, „Каритас“ предлага и духовна подкрепа на нуждаещите се – особено в лицето на монахините и свещениците,
които помагат на организацията. Доброволците се опитват
да вършат работата си, като показват състрадание към другите. С много ентусиазъм, епархийните организации правят своите първи стъпки и създават първите си проекти.
Трудностите и предизвикателствата помагат на „Каритас“
постепенно да се утвърди като благотворителната организация на Католическата църква в България.
Вече набрала скорост и опит в подпомагането на нуждаещите се, след 1999 г., „Каритас“ претърпява цялостна трансформация на начина на работа и на визията си.
„Обстановката в България все пак беше претърпяла промяна“ – спомня си Стефан Марков, директор на „Каритас
Русе“. – „Положението започна бавно да се подобрява и
хуманитарните помощи не бяха вече основната дейност
на „Каритас“ – допълва той. Оттук нататък „стана ясно, че
трябва да се работи с проекти“ – добавя монс. Петко Хрис
тов, президент на „Каритас България“. Те се финансират
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предимно от организациите на „Каритас“ от Западна Европа. Благотворителната дейност започва да се обособява, в
зависимост от различните групи нуждаещи се.

Наркозависими
През 1999 година в София стартира първият в страната
Мобилен кабинет за работа с наркозависими. Квалифицирани служители на „Каритас“, сред които: социални
работници, психолози и медицински сестри, обикалят столицата и се срещат със зависимите. Те им предлагат първа
медицинска помощ, изследвания и упътвания за по-нататъшно лечение. „Програмата е единствена по рода си в
страната“ – твърди Цветомир Думанов, настоящ директор
на „Каритас София“. – „Тя е високо оценена и от Националния център по наркомании.“

Жени в неравностойно положение
От началото на 1999 година в София започва работа
и Център за самотни майки „Рождество Христово“.
Проектът е разработен от Католическата Апостолическа
Екзархия по инициатива на Папския съвет „Cor Unum“
като част от социалната програма „100 проекта на Светия
Отец“. Центърът се разполага в помещенията на детска
градина, предоставени от община „Триадица“. Целта на
центъра е да се подпомогнат духовно и материално самотни майки и техните деца, като израз на позицията на Католическата църква в защита на майчинството и живота на
. „100 проекта на Светия Отец“ се реализира по инициатива на папа
Йоан Павел ІІ по повод юбилейната 2000 г. Кандидатстването в прог
рамата става на конкурсен принцип. От всички кандидатури са избрани и финансирани 100 проекта, два от които са на „Каритас“ в България: „Рождество Христово“, подкрепящ самотни майки и техните
деца, и „Милосърдие“, подпомагащ деца с увреждания.
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детето, независимо от условията на неговото възникване.
Центърът помага на жените и в осигуряването на допълнителни доходи и намиране на работа.

Деца с увреждания
През 1999 г. „Каритас“ започва да помага и на деца с
увреждания. Постепенно и в трите епархии се изграждат
дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и
интеграция, където децата получават специализирани грижи. Най-напред възниква център „Милосърдие“ в Русе, като
част от социалната програма „100 проекта на Светия Отец“.
„Той беше един от първите в страната и в Русе“, споделя директорът на „Каритас“ в града, Стефан Марков. През 2000 г.
в София се създава център „Благовещение“, който предлага
и транспортно обслужване „от врата до врата“. В Пловдив
подобен център е открит през 2003 г. Впоследствие, центрове на „Каритас“ в подкрепа на деца, младежи и възрастни хора с увреждания се откриват и в с. Веселиново („Св.
Франциск“) и в гр. Белене („Св. Викентий“).

Деца
През 1999 година „Каритас“ разширява дейностите си
в подкрепа на деца, с основаването на център „Св. Анна“ в
село Малчика (област Плевен), помагащ на деца с извънкласни дейности. В годините 2010-2011 в Русе се създава център за деца в риск от отпадане от училище, с отклоняващо
се поведение, живеещи в бедност „Том Сойер“, а впоследствие „Каритас“ създава подобни центрове, както и центрове за информиране, консултиране, обучение и подкрепа и
в градовете Малко Търново („Цветница“), София („Готови
за училище“), Куклен („Св. Св. Кирил и Методий“), и в село
Ореш (област Велико Търново).
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Бежанци и мигранти
През 1999 г. България е изправена пред предизвикателство, свързано с бежанците след войната в Косово.
„Каритас“ реагира светкавично пред вероятността хиляди косовари да потърсят убежище в страната. За по-малко
от едно денонощие, със съдействието на Католическата
църква, са осигурени места за 700 души. По инициатива
на „Каритас Св. Йосиф“ е създаден фонд за подпомагането на бежанците от Косово. Това намира отражение в
националните медии.
Ангажиментът на „Каритас“ към търсещите убежище у
нас продължава и през следващите години. Организацията
подпомага бежанците в уреждането на техния статут в България, с хуманитарни помощи, раздавани от „Каритас „Св.
Йосиф“, и медицински услуги в центъра „Йоан Павел II“ на
сестрите Евхаристинки. На чужденците се предлагат курсове по компютърна грамотност и български език. „Каритас“
работи в активно сътрудничество с Държавната агенция за
бежанци, Българския червен кръст, Българския хелзинкски
комитет и Върховния комисариат за бежанците към ООН.
През 2002 г., на тържествена церемония в парламента,
„Каритас“ е наградена официално от ВКБООН, като организация, допринесла за закрила и убежище на бежанците
у нас. Това признание не остава незабелязано от медиите и
държавните институции, имащи ангажимент и отношение
към тази група от хора.
С това наградите не спират, „Каритас България“ получава от еврейската организация „Шалом“ годишната наг
рада „Шофар“ за 2013 година в категорията „Етническа и
верска толерантност“. Отличието е връчено на тържествена
церемония на монс. Петко Христов, президент на „Каритас
България“.
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Тепърва предстои България да бъде покосена от истинска бежанска криза, това се случва през лятото на 2015
година. Броят на търсещите убежище в Европа се увеличава значително, а пътят на много от тях минава през нашата
страна. Благодарение на натрупания опит, „Каритас“ успява да подпомогне и самите бежанци, и структурите на държавата. Създават се екипи, които работят и по границата,
и в бежанските центрове. В този момент е обявен Апел за
търсещите убежище в България, като с помощта на мрежата на „Каритас“ са финансирани редица инициативи.
Особено активна в тази насока е „Каритас София“, организацията надгражда капацитета си и съумява да предложи комплексни грижи за търсещите убежище – както първоначална
подкрепа при адаптацията на едва пристигналите мигранти,
така и помощ в интеграцията на тези, решили да останат в
България. През 2017 година „Каритас София“ открива център
за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“.
Голяма помощ в работата с бежанците оказват и доб
роволците на „Каритас“, които се включват активно като
ментори, помагат на деца, младежи и възрастни да научат
български език и да се адаптират по-лесно в българското общество. Дейността на „Каритас София“ „Проект Бежанци“,
реализирана с участието на доброволци, няколко пъти получава приза за доброволческа инициатива, като първата
наградата е връчена по време на официална церемония от
президента Росен Плевнелиев.

Възрастни хора
Според изпълнителния директор на „Каритас Русе“,
Стефан Марков, в някои области организацията е пионер,
като например програма Домашни грижи на „Каритас“,
стартирала в началото на 2001 г. в гр. Русе. Услугата е в под38

крепа на възрастни хора, извършва се от мобилни екипи
от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят нужните грижи, според неговите здравословни и социални пот
ребности.
Въпреки трудностите в началото, се оказва, че е възможно в българските условия да се въведе съвсем нов модел в областта на медицинското и социално обслужване на
нуждаещите се. Програмата „Домашни грижи“ се превръща
в един от приоритетите на „Каритас България“ и запълва
една празнота в социалната и здравна система. Грижите се
осъществяват от медицински сестри и домашни помощници. Участват и много доброволци. През годините „Каритас“
успява да създаде 9 центъра за „Домашни грижи“: в градовете Русе, София, Белене, Пловдив, Раковски, Малко Търново и селата Житница (област Пловдив), Бърдарски геран
(област Враца) и Гостиля (област Плевен).
Грижата на „Каритас“ за възрастните хора се разширява
и със създаването на дневния център „Св. Василий Велики“
в село Покрован (област Хасково), който предоставя дневни грижи и занимания за посещаващите го възрастни хора,
съобразно техните индивидуални потребности и нужди от
организиране на свободното време, взаимопомощ, закрила
и социална интеграция.

Бездомни хора
Броят на бездомните в България постоянно нараства
и „Каритас“ включва и тях в групите, за които се грижи.
В началото дейностите са епизодични, малки хуманитарни акции в подкрепа през зимните месеци, но през 2011
г. организацията започва да планира дългосрочни грижи
за тях. В началото на 2012 г. стартира мобилен център в
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Бургас, по-късно и в София започва да работи такъв център на „Каритас“. В края на годината в гр. Русе е открит
първият за Северна България приют за бездомни хора
„Добрият самарянин“. Впоследствие се създава и Център
за социална рехабилитация и интеграция, отново в Русе.
Междувременно, „Каритас“ надгражда подкрепата си за
бездомни хора в Бургас, като към мобилния център, започва да работи и стационарен център, в който бездомните хора могат да се изкъпят, да оставят дрехите си за пране, да вземат чисти дрехи, да поговорят със специалист за
проблемите си.

Помощ на хора, пострадали
при природни бедствия
По време на огромните наводнения в България през
2005 г., „Каритас“ е една от малкото организации, които
реагират навреме и реално успяват да подпомогнат пос
традалите. Готовността за реакция при бедствия и кризи
се превръща в един от приоритетите на организацията
и става част от нейната визия. За целта е създаден „Екип
за действие при бедствия“, подготвен е специален наръчник и насоки за реакция, организирани са и различни
обучения.

Социално предприемачество
При работата с хора от уязвими групи, се оказва ключово те да получат възможност да се включат в реалния пазар
на труда. Затова „Каритас“ развива различни инициативи
на социално предприемачество: за жени в неравностойно
положение, хора с увреждания и техните родители, дългос
рочно безработни хора и други.
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За разлика от пазарната икономика, социалната икономика поставя хората над печалбата и поставя акцент
върху развитието на техните способности. „Каритас България“ участва в инициативата за развитие на социалната
икономика на Балканите. В момента в мрежата на „Каритас“ работят 3 социални предприятия, като първото е открито още през 2005 година към център „Рождество Христово“ за подкрепа на жени в неравностойно положение
в София. Там се изработват авторски сувенири от филц и
текстил, много търсени както в България, така и в чужбина. През 2018 г. отваря врати социалното предприятие
„КаритАРТ“ към център „Благовещение“ в помощ на хората с увреждания, в което се изработват поздравителни
картички с кауза. През ноември същата година стартира
и социално предприятие „Работилница на „Каритас“ в Раковски, в което се изработват сапуни по метода „Разтопи
и излей“ и ръчно изработени свещи, чрез разтапяне на восък и отливане в калъпи.

Ден на „Каритас“
Един от важните моменти за „Каритас“ в България
е Денят на „Каритас“, определен с решение на Епископската конференция от 2000 година. До 2017 г., Денят на
„Каритас“ се отбелязва в неделята преди, а от 2018 г. – в
неделята след 13 ноември – денят на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат. Тогава в енориите
се организират благотворителни инициативи в подкрепа
на хора в нужда, на които „Каритас“ помага. Християнските общности и всички хора с добра воля, без оглед на
тяхната религия и националност, могат да изразят своята
съпричастност към страдащите, както и да научат повече
за разнообразните дейности на „Каритас“ в подкрепа на
нуждаещите се.
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Училище на „Каритас“
„Каритас“ акцентира върху своето организационно
и духовно развитие, като подчертава принадлежността
си към Католическата църква в България. В подкрепа на
това, в началото на 2006 година се създава Училище на
„Каритас“ – учебен център, който се стреми да повиши
професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на организацията. Началото на новата дейност
е положено с публична лекция в Богословския факултет
на Софийския университет, изнесена от професор Клаус
Бауман от университета във Фрайбург. В рамките на Училище на „Каритас“ се реализират както професионални
обучения, така и семинари, форуми, летни лагери за доброволци, както и партньорски срещи за обмяна на опит
с други организации.

В полза на обществото и институциите,
заедно с международната мрежа на „Каритас“
„Каритас България“ участва активно в работни групи на мрежата на „Каритас“ в Европа за изготвяне на
застъпнически позиции и кампании. Федерацията получава специално признание, когато Общото събрание на
„Каритас Европа“ избира „Каритас България“ за член на
Изпълнителния борд на „Каритас Европа“. Този ангажимент продължава два поредни мандата по четири години
(2007-2016).
„Каритас България“ активно сътрудничи и с организациите от Балканите. С „Каритас“ от региона се осъщест
вява ценна обмяна на опит при работата с уязвими групи, с инициативи за развитие на енорийската общност и
други.
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Част от международното сътрудничество са и съвместните инициативи с „Каритас Интернационалис“, конфедерацията, която обединява всички организации на „Каритас“
по света. С цел подобряване на развитието на католическите благотворителни организации и засилване на техния капацитет, се изработват единни стандарти за управление на
„Каритас“. Като активен участник в този процес, „Каритас
България“ прави самооценка на дейността си. Резултатите
са представени на 34-та Национална конференция на федерацията, която се провежда на 19 май 2016 г. в град Плевен.

Защо „Каритас“ е важна
за Католическата църква в България?
Отговорът дава монс. Петко Христов, епископ на Нико
полската епархия. „Милосърдната дейност е част от същността на Църквата, която не може да се ограничи само до
тайнствата. Тя делегира тази дейност на своята организация „Каритас“, затова ние като Църква трябва да съхраним
„Каритас“ и да й помагаме да се развива. Да, вярно е, че индивидуално всеки може да извършва социална дейност, но
„Каритас“ има вече изградени позиции като организация.
Така, направеното се забелязва повече и се предлагат по-качествени услуги. Може да се избира дейността, която енорийската „Каритас“ иска да развива в зависимост от нуждите на енорията и разбиранията на енориста.“ Владиката не
пропуска да призове „Каритас“ „винаги да работи заедно с
Църквата“.

текст: Ива Михайлова,
сътрудник на „Каритас България“
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Ключови събития
1993 – Основаване на „Каритас България“ (8 юли)
1995 – Приемане за пълноправен член в семейството
на „Каритас Интернационалис“
1998 – „Каритас България“ е призната от ПРООН
за най-голямата НПО, доставила хуманитарна
помощ в България
1999 – Откриване на първия Мобилен кабинет за хора,
зависими от ПАВ
1999 – Откриване на първия социален център „Рождество
Христово“
1999 – Откриване на първия център за деца и младежи
с увреждания „Милосърдие“
2000 – Първия национален Ден на „Каритас“
2001 – Откриване на първия център за
Домашни грижи на „Каритас“
2002 – Откриване на Миграционна служба
на „Каритас“
2006 – Откриване на Училище на „Каритас“
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2007 – „Каритас България“ е номинирана и избрана за
член на Управителния съвет на „Каритас Европа“
2010 – Първа национална застъпническа кампания
„Нулева бедност“
2011 – Първа национална фондонабирателна кампания
за Домашни грижи на „Каритас“
2012 – Откриване на приют за бездомни хора
„Добрият самарянин“
2013 – Награда „Шофар“ за приноса на „Каритас“
за етническа и верска толерантност в България
2014 – Първа национална информационна кампания
„Бъдеще без насилие“
2015 – Първо национално проучване
„Бедносттта сред нас“
2017 – Откриване на първия център за интеграция на
бежанци и мигранти „Св. Анна“
2018 – 25 години в подкрепа на ближния –
„Каритас България“
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„Каритас“ за мен

Сътрудници на „Каритас“

„Каритас“ – Милост, Милосърдие,
Христовата любов за всеки
Католическата църква в България, винаги е имала своя
благотворителна и социална дейност. Ако се върнем назад
в историята, ще открием много и различни дейности, от
социални кухни до сиропиталища. Подкрепата на хората
в нужда, независимо от тяхното вероизповедание, никога
не ѝ е била чужда, даже през годините на тоталитарния режим. Гонението и преследването на католиците и католическото духовенство от комунистическата власт ограничи
нейната социална дейност, но не успя да я спре. Като жива
църква, която винаги е искала да подкрепя хората, католическата общност намираше различни форми и начини да
подава ръка на най-нуждаещите се.
Настъпилите промени в края на 20 век, нарастващата
бедност в обществото и новата ситуация в страната дадоха
възможност Католическата църква отново да разшири и
увеличи своята благотворителна и социална дейност. Възможността за свободни контакти с други благотворителни
организации на Католическата църква от Европа и желанието на множество доброволци от католическата общност да помагат все повече и повече наложи да се потърси
начин тази дейност да бъде все по-структурирана и устойчива. Именно това доведе и до решението на Епископската
конференция на католическата църква в България за създаването на Национална католическа федерация „Каритас
България“.
Първото мото на новосъздадената федерация „Каритас“
беше „Милост – не милостиня“. Този слоган е отражение не
само на ентусиазма и желанието на всички доброволци на
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организацията да помагат на хората, но сякаш те разбираха,
че в тази помощ трябва и има нещо много, много повече. На
множество срещи, формални и неформални, се дискутираше именно това – как „Каритас“ да помага на хората и какво
точно я различава от другите организации. По-късно през
годините Милостта, която отдавна беше заместила милостинята, постепенно се превърна в Милосърдие – латинския
превод на „Каритас“. Сътрудниците в организацията все повече си даваха сметка, че всяко едно действие, независимо
дали е насочено директно или индиректно към хората в
нужда, трябва да идва дълбоко и осъзнато от сърцето – милосърдното сърце.
През своите 25 години „Каритас“ в България се развиваше и продължава да се развива. Започвайки с разпределение и раздаване на хуманитарни помощи, стартирането
на социални кухни, аптеки и множество малки инициативи
и проекти през годините, започнаха постепенно да се изграждат и институционални грижи – които имат начало,
но нямат край. Грижите, които „Каритас“ предоставя на
хората, не могат да бъдат спрени и не трябва. Много често
нуждаещите се, до които стигат единствено сътрудниците
на „Каритас“, нямат друга подкрепа и възможност за оцеляване. Тази отговорност е голяма! Грижата трябваше да
бъде все по-добра, все по-ефективна, възможно най-полезна за хората и именно тази задача отвори организацията за
нови сътрудници – професионалисти в една или друга област – социални работници, педагози, медицински сестри,
лекари, преподаватели, кинезитерапевти, логопеди и много други. Наред с професионалната грижа, не забравихме
и Милосърдието, което трябва да идва от сърцето, както
казва и папа Бенедикт в своята енциклика „Deus Caritas est“
(31А): „Тези, които работят в благотворителните институции на Църквата, трябва да се отличават с това, че не
се ограничават само да извършат компетентно подходя52

щото в даден момент действие, а се отдават на другия с
вниманието, което сърцето им подсказва, за да може другият да усети голямата им човечност. Затова, освен професионална подготовка, на тези работници е необходима
също, и най-вече, „подготовка на сърцето“: те трябва да
бъдат водени към онази среща с Бог в Христос, която да
предизвика в тях любов и да отвори душата им към другия, така че за тях любовта към ближния да не бъде, така
да се каже, наложена отвън заповед, а следствие, произтичащо от вярата им, която действа чрез любовта“.
25 години мрежата на „Каритас България“, стартирала
да бъде Милостива, Милосърдна, се стреми и дарява не само
грижа, а грижа с Любов, и то Христовата любов. Това е още
по-голяма отговорност и предизвикателство пред всички в
„Каритас“, защото грижите, подкрепата и застъпничеството за хората в нужда трябва да се развиват в посока да бъдат
още по-професионални, по-качествени, по-ефективни, но
и всяко действие трябва да бъде премислено, подготвено и
извършено с Любов. Не нашата лична, не нашата човешка,
а Христовата любов. Христовата любов не е привилегия за
един или друг човек, тя е за всеки, а „Каритас“ е създадена и
натоварена да я дарява, особено на най-нуждаещите се.

Емануил Паташев
Генерален секретар
„Каритас България“
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25 години развитие:
„Каритас“ и регионите в България
Уникалността на Църквата съвсем естествено се пренася и върху дейността на нейната организация „Каритас“.
Един от тези аспекти на уникалност е структурата, защото
едно създание без структура не е жизнеспособно – както
казва църковният учител Св.Августин „самата възможност
за придобиване на форма е благо“. Следвайки регионалността, епархийността на Църквата, „Каритас“ в страната ни успя да придобие форма, която я прави адекватна и
жизнеспособна организация в тази част на света, както и
като част от голямото семейство на „Каритас Интернацио
налис“. Еманацията на тази уникалност е Националната
католическа федерация „Каритас България“ – създадена
преди 25 години от трите епархийни организации „Каритас Пловдив“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“, за да ги
представлява и координира на национално и международно ниво. Така да се каже, регионите са представени чрез
нея и координирани в общи акции и инициативи, щото
помощта до нуждаещите се да бъде не само навременна,
но и ефективна. Различни „Каритас“ организации-сестри
(от Австрия, Франция и Швейцария) се заеха да помагат на
трите епархийни организации в България след краха на комунизма, та да догоним свободните такива. Националният
офис на „Каритас България“ успя да координира този процес по начин да няма големи различия, дошли от различните учители.
„Каритас“ е даряване на време!“ – помня тази фраза
от едно обучение, организирано от „Каритас България“
в гр. Хисаря през далечната 1994 г. с обучители от „Каритас Австрия“. Това бе и един от важните ангажименти
на Националната федерация през тези години – да обу54

чи сътрудниците от регионите, които пък, по принципа
на субсидиарността, да обучават неегоистично други по
места и разбира се – да действат компетентно и адекватно
на условията. И бяха много такива обучения, инвестиране в човешкия капитал, предаден и приет бе натрупаният
опит на Католически служби за помощ (САЩ), „Каритас
Австрия“, „Каритас Франция“, „Каритас Европа“, чрез своя
обучителен офис в Прага, и други конкретни форми на
обучения. В най-различни сфери: от стратегическо планиране, през писане и управление на проекти до набиране
на средства и духовно израстване. Несъмнена грижа и зас
луга в това развитие имаше Националният офис на федерацията. Така дейците на „Каритас“ от регионите, където
са нашето богатство бедните, изкараха цели университети
по „Каритас“ – Любов към ближния.
Регионализмът е по-добра политика от национализ
ма, децентрализацията (която е директива в Европейския
съюз) – по-добра от централизацията. Особено в страна
като нашата, където и преди, и сега власт, капитал и човешки ресурс са концентрирани в столицата. Обективно нарасна отговорността и значимостта на „Каритас България“
след влизането на изстрадалата ни експеримента със социа
лизма страна в Европейския съюз през 2007 г., когато една
част от партньорите ни (да споменем само „Каритас Швейцария“) се оттеглиха оттук, ангажирайки се с по-бедни
страни, например от Африка. Това е и едно от предизвикателствата пред Националната организация – да съдейства за участието на своите организации членки в различни
европроекти и програми, помагайки по този начин на хората от регионите, особено когато местните инициативи е
добре да имат национален отзвук и приемане.
Социалните услуги в България през тези 25 години
видимо се развиха и са отговорност на общините, сиреч
децентрализирани. Чрез своите организации членки „Ка55

ритас България“ успя да се включи в тяхното предоставяне
на няколко места в страната и успява да ги осъществява,
включвайки в тях своята мисия – Христовото милосърдие. Тъй като този процес е динамичен и съсредоточие на
много интереси, с промяна на закони, правила, наредби,
участието на представители на Националния офис в този
процес е повече от важно и ще бъде такова и през следващите години.
„Който благотвори, трябва да благотвори с радост.“ –
тази повеля от Библията е не само точна, но и не много
лесна за отстояване. Най-вече от тези, които ежедневно
се сблъскват с бедността сред нас, с лицата на конкретната
нищета и мизерия. Затова и инициативите за доброволци
и служители: духовни упражнения, изграждане на екипи,
супервизии и пр., са изключително належащи. Помощта,
която оказва Националният офис за финансовото и институционално функциониране на програми за организацион
но развитие като Училище на „Каритас“ и „Да постигнем
повече“ е безценна и полезна.
Обръщайки поглед назад, извличайки поуки от натрупания опит, Националната католическа федерация „Каритас България“ още по-уверено трябва да навлезе в следващия четвърт век с грижа за човека в нужда там, където той
задава въпроси – в регионите. Които са част от Европа.

Стефан Марков
Изпълнителен директор
„Каритас Русе“
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Солидарност и субсидиарност –
водещите принципи в управлението
на „Каритас“
Федерацията „Каритас България“ съществува, за да
обединява епархийните католически структури „Каритас“ в
страната. Тя ни обединява чрез общи дейности, като спешното подпомагане при национални кризи, кампаниите за
набиране на средства, организационното и духовно развитие. Обединява ни, като изрича в един глас посланията ни
за защита на онеправданите към обществото и институциите. Федерацията е и нашият глас в международните структури „Каритас Интернационалис“ и „Каритас Европа“.
Солидарност и субсидиарност са водещите принципи
в управлението на федерацията. „Каритас България“ ни
дава възможност да обменяме своя опит и идеи, да се учим
взаимно и да се подкрепяме, особено в моменти на криза
сред членовете на федерацията.
Благодарение на участието на „Каритас България“ в
структурите на „Каритас Интернационалис“ и на „Каритас
Европа“ – 2 мандата в борда на европейската мрежа и членство в редица тематични работни групи, както и благодарение на включването в международни партньорски проекти,
до мрежата в България достигна много информация и теоретичен опит. Особено внимание заслужава стратегическият
подход за организационно развитие, който „Каритас Европа“ започна да налага сред развиващите се организации от
Източна Европа. Ценни знания придобиха ръководителите
на епархийните организации в областта на стратегическото
планиране, управлението на персонала, обучение на обучители и др. Консултантите на „Каритас Европа“ също имат
заслуги в организационното ни развитие.
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Важна роля за разбирането за същността и мисията
на организацията, както и за връзката ѝ със Социалното
учение на Католическата църква, изигра международното партньорство на „Каритас България“ със страните от
Югоизточна Европа на тема „Развитие на енорийски „Каритас“ (Parish Social Ministry). То включваше обучения,
обменни визити, лагери за доброволци, малки грантове
за енорийски благотворителни инициативи, изготвяне на
наръчник и др.
На национално ниво федерацията се грижи за осигуряване на въвеждащо обучение на служители и доброволци
чрез Училище на „Каритас“. В него основно място заема Социалното учение на Католическата църква. Темата се поднася от богослови по достъпен начин. Проследява се хилядолетната милосърдна традиция на Църквата, корените на
която са в засвидетелстването на вярата. Основните принципи на това Учение са: стопанисване на земните ресурси,
личното участие, солидарност, справедливото разпределение на материалните блага, грижа за Творението, достойнство и шанс за бедните.
Мисията ни е да се грижим за онеправданите и да даваме шанс на хората, които имат нужда да засвидетелстват
своята любов към ближния. Ролята ни е да впрягаме наличната добра воля, като привличаме съмишленици и партньори, за да достига любовта до нуждаещите се. Важно място в
тази роля заема и „възпитанието на сърцето“.

Цветомир Думанов
Изпълнителен директор
„Каритас София“
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Вярата без дела е празна
Многократно съм срещала израза, използван за заглавие на настоящия текст, но истинския му смисъл започнах
да осъзнавам едва, когато започнах своята работа в „Каритас“. Смятам, че когато бях поканена да поема управлението
на „Каритас Витания“, Бог ми изпрати едно голямо предизвикателство, но и същевременно една голяма възможност.
Предизвикателство бе, защото като млада майка, която
беше в отпуск по майчинство с второто си дете, трябваше да
взема решението да започна по-рано от очакваното работа
и сериозно да преорганизирам ежедневието си. Но по-голямото предизвикателство за мен бе, че нямах и опит в тази
сфера, нито пък имах идея как се управлява подобна организация. За щастие, имах някакви познания за „Каритас“, защото в предишни години бях участвала в обучения и различни
кампании на „Каритас“. Но опитът ми опираше дотук и оттук
нататък беше неизвестното за мен. Голямо предизвикателство бе и това, че за кратък период трябваше да науча много
нови неща за мениджмънта на една НПО, сфера, която дотогава не познавах. Но когато Бог дава някакво предизвикателство, неминуемо с това следват и някакви възможности.
През 2012 г., когато започнах работа в „Каритас Витания“,
тя беше една новосъздадена непроходила още организация,
на по-малко от година. Да, трудно е да започнеш от начало,
но от друга страна е добра възможност да започнеш на чисто и постепенно да градиш основите и да създаваш нови и
нови неща. Като един бял лист хартия, който чака да бъде
запълнен с красиви картини. Държа да вметна точно тук, че
благодарение на екипа на „Каритас България“, научих много
важни неща и те бяха (и продължават да са) огромна подкрепа за мен в първите стъпки на тази млада организация.
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Възможност бе и за мен да открия нови хоризонти, да
променя дори мирогледа си и отношението си към много наболели теми от ежедневието. Смея да твърдя, че станах доста
по-чувствителна към болката, трудностите и отчаянието на
хората, които срещах. И колкото и пъти да съм чувала думите
„вярата без дела е празна“, откривам, че едва след няколко
години работа в „Каритас“ започнах да осъзнавам какво се
крие зад това. Лично за себе си бих допълнила, че и „милосърдието без вяра е трудно“, защото има моменти в които,
ако я няма вярата, мисля че не бих могла да продължа.
Ако трябва да споделя как се гради една млада и прохождаща организация, то това ще се опира само на моя скромен
опит. При нас това се случи благодарение на Бог и вярата
в това, че Той все ще нареди нещата за добро чрез мъдрите
решения на Управителния съвет, чрез огромната подкрепа
на целия екип на „Каритас България“, чрез обмяната на опит
с другите организации членки „Каритас София“ и „Каритас
Русе“, чрез срещите с хора от целия свят, които също са отдали
живота си на „Каритас“, но най-вече чрез помощта на местната общност. Защото „Каритас“ не е една личност, не е един
директор или социален работник, или медицинска сестра.
„Каритас“ е една общност, един действащ орган от тялото на
Църквата. Но за да стигне организацията до подкрепата на
местната общност, трябваше да извърви един труден път.
В началото, когато поех длъжността изпълнителен директор на „Каритас Витания“ бях затрупана от информация
за бюджети, наредби, правила, закони, финанси, проекти и т.н. Тук неотлъчно бях придружавана от един важен
учител – екипа на „Каритас България“, от когото получих
безценна подкрепа, съвети и опит. Оказа се обаче, че това
не е достатъчно, за да бъде развита дейността на организацията. Нещо много важно ми липсваше и това е работата
на терен. Както вярата без дела е празна, така смятам, че и
управлението на една организация без да стъпиш на „бой60

ното поле“ е просто едно деловодство и писане на проекти,
които не съответстват на действителността.
Също така бе важно за мен самата да си изясня какво е
„Каритас“, каква е визията ми за тази организация, къде е
моето място в нея и каква искам да е моята роля в нея. Като
начало помолих медицинските сестри от центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Раковски да ме взимат с тях на
домашните посещения, които правят, за да се срещна с хората, на които „Каритас“ помага. А след това през всичките
години почти не е имало мероприятие или проект на „Каритас Витания“, в което да не съм взела участие. За мен това
лично присъствие бе начин да не загубя чувствителността
си към проблемите на хората и ясната представа за тях.
Това беше едно добро начало, за осъзнаването ми като
част от „Каритас“, след което си казах „хайде сега да привлека
и местната общност“ към оказване на милосърдие и подкрепа
на нуждаещите се. Оказа се, че това не е толкова лесна работа, защото голяма част от хората, които изобщо бяха чували
за „Каритас“, живееха с нагласата, че „Каритас“ е една богата
организация на богатата Католическа църква, която трябва
само да дава. Бяха свикнали, че от „Каритас“ се получава – дрехи, храна, услуги и т.н. Нямаше я нагласата, че за да получиш,
трябва да дадеш, че оказването на милосърдие не e едностранен акт, извършван от служители на „Каритас“, а призвание
за всеки християнин, за всяка християнска общност. Постепенно, за наша радост, провеждайки различни мероприятия
и дейности, хората започнаха да променят своите нагласи и
възгледи за „Каритас“ и мястото ѝ в общността. Това бе една
важна стъпка, която помогна на „Каритас Витания“ да продължи напред в привличането на сътрудници (доброволци), които да се ангажират активно в дейностите на организацията.
Малко по малко, започнаха да се появяват желаещи да
оказват своята подкрепа в дейностите на „Каритас Витания“.
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И тук се появи следващото предизвикателство, бих казала
дори трудност – доброволци много, но какво да правим с
тях! С много проби и грешки осъзнавахме колко важно, освен желанието на общността да помага, е да се създаде и добра структура, организация и управление на доброволците
и възможност да разгърнат своите способности и идеи. Но
въпреки трудностите виждахме как крачка по крачка „Каритас Витания“ минава от етап в етап и малко по малко расте.
Знаем, че има още много път да извървим, много опит
да почерпим и много да учим, но това само ни обнадеждава
и хвърля светлина върху идеите и проектите, които искаме да осъществим. През изминалите 6 години важни наши
спътници бяха организациите членки на „Каритас България“ – „Каритас Русе“ и „Каритас София“. Не веднъж техните проекти и дейности са ни вдъхновявали, а опитът, който
те споделят с нас, е един източник на нови идеи и решения
за справяне с различни промени.
Подкрепата, която „Каритас България“, като една майка,
винаги ни е оказвала, пък ни дава една сигурност да правим
смело следващите си стъпки и смело да планираме своето
бъдеще. Като директор на „Каритас Витания“, а и лично, високо оценявам професионализма и топлото отношение на
целия екип на „Каритас България“ – винаги съм чувствала
тяхната подкрепа като една безкористна и приятелски подадена ръка. Дори усещането, което винаги е оставало у мен
при срещите ми с членовете на секретариата, е все едно съм
сред приятели, на които можеш директно да споделиш своите проблеми и трудности, приятели, от които да потърсиш
съвет, приятели от които да почерпиш опит, но и приятели,
с които да споделиш своите радости, успехи и идеи.
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Мария Чепишева
Изпълнителен директор
„Каритас Витания“

Следващите материали са писани и
публикувани от „Каритас България“
през годините.

„Каритас“ дава работа и срещи с хората,
които изпълват дните ми
Аз съм от основателите на „Каритас“ в Русе, защото тогава виждах в тази идея нещо, което и името ми подсказва,
а именно да дарявам радост на някого. Първоначално това
ми беше като хоби, но впоследствие стана моя живот. Оказа се, че даряването на радост не е толкова лесно осъществимо, т.е. не е нужно само голямо желание. Трябва време,
сили, търпение и емоционална готовност да преодоляваш
многото ежедневни препятствия в името на доброто, на
това да видиш човека до теб усмихнат и вярващ в хората.
Много пъти съм оставала удовлетворена, когато съм виждала как хората си тръгват от офиса успокоени и уверени
от себе си. Точно в тези моменти съм си казвала, че това е
именно „Каритас“.

Даринка Калапиш,
Член на Управителния съвет на „Каритас Русе“
(Материалът е от 2011 г.)
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„Каритас“ е съпричастност
и милосърдна любов
„Каритас“ за мен е съпричастност към болката не само
към човека до теб, но и към този срещу теб. Съпричастност
към мъката, която си изпитал или още не си изпитал… Съп
ричастност към изпитанията, на които е подложен нуж
даещият се, не защото ти не си гладен, болен или на улицата, а защото си човек, създаден с Божия любов – да живее с
човек и до човек и да раздава любов… Да помогнем на близки и познати е наш човешки дълг.
И всичко това може би щяха да бъдат само принципни
заключения, ако не беше пострадала къщата на родителите
ми при пожар през нощта на 2005 г. срещу Великден. От
хубавата къща на моето детство бяха останали няколко стаи
без покрив и само една стая с покрив, но без покъщнина, и
купчина пепел от покрива и спомените от детството. Благодарение на безвъзмездната подкрепа на „Каритас“ – моите
родители отново имаха покрив над главата.
Едно огромно благодаря на хората с големи сърца и
безрезервна отдаденост към нуждаещите се. Защото да помогнеш на непознат е милосърдна любов, може би и затова
е избрано точно това име за тази организация – „Каритас“,
което на латински означава милосърдна любов.

Йорданка Гьокова, гр. Русе
(Материалът е от 2011 г.)

64

„Каритас“ ни запознава
с ценността на вярата, любовта,
милосърдието
Нина Алексиева е енорийски отговорник на „Каритас
Малчика“ от 1997 г. Като такъв се е занимавала с анимиране
на деца, младежи и семейства, грижи за самотни, стари и
болни хора, различни проекти, лагери за деца и младежи.
Какъв беше пътят, който измина „Каритас Малчика“? Разкажете за дейността ви, какви услуги и инициативи развивате?
Пътят на „Каритас Малчика“, като част от „Каритас
Русе“, се основава на социалното учение на Католическата
църква, което е фокусирано върху достойнството на човешката личност. Организацията беше основана в далечната
1995 г. Най-напред преминахме през обучение – какво е
„Каритас“, с какво се занимава, как го прави? Въпроси, на
които започна усилено търсене на отговори. Отговори, които получихме и които трябваше да разберем. Когато всичко стана ясно, заедно с енорийския свещеник започнахме
да работим бавно, с по-малки цели.
Първото нещо, което направихме, е организирането на
едно прекрасно Рождество Христово за децата, като заедно
с тях приготвихме Рождественска пиеса. С помощта на „Каритас Русе“ бяха закупени и приготвени подаръци за всички
деца, които бяха дошли на празничната литургия, а болните,
които не успяха да дойдат, посетихме и им занесохме лично подаръците. Оказвахме, отново чрез съдействието на „Каритас
Русе“, и помощ на социално слаби семейства от общността за
заплащане на таксата за детска градина. Това беше началото.
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Впоследствие започнахме да развиваме проекти и така
да бъдем в още по-голяма полза на нуждаещите се хора. Едновременно с това, през всичките тези години, организацията ежегодно раздава помощи, хранителни продукти, дрехи втора употреба, оказване на финансова помощ, където
има нужда, организиране на благотворителни кампании за
възникнали нужди. Изработваме и сувенири, мартенички,
със средствата от които помагаме предимно на деца не само
от нашата общност, но и от близките села. Стараем се да сме
в близост и в помощ на старите и самотни хора. Участваме
в различни обучителни семинари, срещи на епархийния
офис, отзоваваме се при възникнали бедствия. Ще продължаваме в същия дух, да носим удовлетворение за себе си от
това, което правим, и от това да сме в помощ на бедните, да
сме солидарни с отблъснатите и онеправданите.
Когато направим преглед на всичко казано дотук, наистина се забелязва един солиден растеж в дейността на
организацията. В началото правехме малки неща: получавахме дарения, които раздавахме на нуждаещи се хора.
След това започнахме да се обучаваме и да правим плахи
опити за писане на проекти, разбира се с помощта на епархийния офис – „Каритас Русе“. След това започнахме да реа
лизираме проект след проект, макар и малки, до отваряне
на център за работа с деца. Това за нас е голям растеж в организацията, а най-голямото ни постижение е това, че към
днешна дата организацията ни разполага с доста качествени доброволци. Благодарим им че ги има, че присъстват
тук сред нас и затова че винаги може да се разчита на тях!
Как разбирате какви са нуждите на хората от енорията? По какъв начин успявате да отговорите на техните
потребности? Изобщо, как общувате с тях?
Различни хора – различни нужди. Във всяка организация има модел и система за проучване на нуждите на хо66

рата. Те са различни. Понякога хората идват до офиса и в
молбата, която пускат, описват своите нужди и проблемите, с които не могат сами да се оправят. Друг начин е чрез
различни инициативи, които организира енорийският
„Каритас Малчика“, било съвместно с епархийния офис
или друга НПО, на семинари, срещи, на които споделяме всеки своя опит, а също така и всеки своя проблем. По
този начин хората първо се опознават, а после искрено
споделят, доверявайки на екипа на организацията своя
проблем.
Разбира се, потребностите на хората са различни, но
основно се свеждат до помощ за децата, която се изразява в
подпомагане на учебния процес, предлагане на занимания,
в които децата да изявяват своите таланти, в помощ за закупуване на учебни помагала, тъй като са от социално слаби
семейства. Другият аспект много често случващ се в нашата
общност е финансова помощ за лечение – трудности изпитват безработните хора, които не са здравно осигурени,
а също така, както навсякъде, и хората с увреждания, чести
молби за помощ има и от старите и самотните хора, които трудно се справят с ежедневните си ситуации. По този
начин комуникираме с нашите бенефициенти – в офиса, в
енорията или на определени срещи и събития.
Като енорийски „Каритас“ имате ли инициативи, с
които да мотивирате участието на хората от общността в доброволчески дела? Дейности, които насърчават
състраданието и взаимната помощ.
Енорийският ни „Каритас“ измина дълъг път. Вървейки по този път, бяхме придружавани от много бури и много
топло и приятно слънце. В началото бяхме малка група от
хора, събрана от енорийския свещеник, който ни обясни
каква организация е „Каритас“, как той много би желал в
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неговата енория тази организация да намери поле за работа, да е активна и полезна за нуждаещите се, както във физически, така и в духовен план.
Впоследствие, доброволците преминаха през Училище
на „Каритас“ – бяха обучени, и самите те, с помощта на свещениците и на сътрудниците на „Каритас Русе“, претвориха
същността на енорийския „Каритас“ в действие. Започнаха
реализирането на различни проекти. Прекрасните емоции
и преживявания покрай организирането, представянето
на проектите пред общността или пред определена целева група, времето за подготовка – това привлече доста от
доброволците в организацията. Обмяната на опит, която
правеха както в България, така и в чужбина, им даде заряд,
чрез който се стараеха да бъдат все по-полезни и по-щастливи от това да даряваш. Да даряваш нещо е много хубаво,
но да даряваш времето си за другите е нещо още по-хубаво.
Каква е ролята на енорийския свещеник за развитие
на енорийския „Каритас“?
Както вече споменах, енорийският свещеник държеше
и настояваше в енорията да има такава организация, все пак
„Каритас“ изпълнява каритативната дейност на Католическа
църква. Самата организация ни запознава с ценността на вярата, любовта, милосърдието. Ако не носим любов, как ще
бъдем милосърдни? Енорийският ни свещеник много помага на служителите и на доброволците с духовни упражнения,
запознанството ни с „Каритас Амброзиана“ – партньорство,
продължило дълги години. Доста средства за организацията пристигнаха чрез него от Италия и негови близки и
роднини. Чрез тези средства „Каритас Малчика“ можеше да
функционира и да извършва своите дела на милост и състрадание. В организацията ни не се вземат решения, без съг
ласието и присъствието на енорийския свещеник.
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Кое от съвместните ви моменти с доброволците Ви
кара да се гордеете?
От 20 години работя с доброволци. Любовта между самите доброволци, това че те се чувстват като едно семейство,
това, че има между тях взаимопомощ, солидарност и толерантност.
Колко доброволци се трудят в „Каритас Малчика“?
Какви функции изпълняват и защо, според Вас, тези хора
са избрали този път, вместо платената работа?
„Каритас Малчика“ съществува благодарение на доб
роволците повече от 20 години. Има много доброволци с
различни професии. Включват се във всички акции и инициативи. Защо са избрали този път? Защото са деца на Бог.
Защото вървят по стъпките на Исус. Защото изпълняват
Новата заповед, която ни даде. Защото „Каритас“ е ЛЮБОВ, това са активните граждани от нашата общност, от
нашето общество. Мисията на „Каритас Малчика“ е: развитие и утвърждаване на доброволчеството като ценност
в гражданското общество, въвличане на деца и младежи в
доброволчески инициативи. Всички ние – доброволците на
„Каритас“, сме призовани да открием Бог. Да имаме силата
да свидетелстваме за Неговата любов на другите, в духа на
общението, любовта, споделянето и радостта. Щастие е когато видиш, че оказаната помощ дава своите плодове и това
те зарежда и ти дава сили да продължиш напред и да не се
отказваш да правиш това, което най-добре можеш – да помагаш и да даряваш любов.
Интервюто взе Ваня Пандиева,
сътрудник на „Каритас България“.
(Материалът е от 2015 г.)
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Да бъдеш доброволец означава
да имаш дух, който те кара да търсиш
радостта и щастието
Венцислав Чавдаров е енорийски отговорник на „Каритас Раковски“.
Кое Ви мотивира да изберете доброволчеството пред
платената работа? Какво получава човек срещу безвъзмездния си труд?
Да бъдеш доброволец означава да имаш дух, който те
кара да търсиш радостта и щастието. Радост, която е свързана не само с теб и щастие в очите на другите. Факторите,
които ме мотивираха да станa част от „Каритас Витания“,
са няколко. Първо, аз обичам да пътувам – пътувал съм
многократно в България и извън нея и съм виждал как работят различни организации, които развиват доброволческа дейност. Разговорите с тези доброволци, срeщата
с тези организации и усмивките, които ми подариха, ме
накараха да мисля, че в доброволчеството има нещо специално.
На второ място, бих искал да ви разкажа една история,
която се случи, когато бях по-малък. По време на празника Свети Йоаким и Ана група от нашата енория ходихме на
храмов празник в село Малчика. На следващия ден ни запознаха с работата на своята местна структура на „Каритас“.
Аз останах силно впечатлен, защото доброволчеството не
само дава усмивки и радост, но и сплотява. Сплотяването
и близостта е нещо, от което сякаш сме се отдалечили в нашето съвремие.
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Кои са най-ценните моменти от работата Ви на доб
роволец?
Бих отговорил на този въпрос с няколко истории.
Преди време нашата енорийска организация от доброволци към „Каритас“ направи благотворителна вечер, която
беше в помощ на момиче от нашия град, което се нуждае от
спешна операция в Австрия. Не можете да си представите
колко удовлетворени се чувствате в такива моменти, когато
виждате, че спокойно може да си кажете: „Хей, тук нещата
ще завършат успешно!“. Събрахме част от сумата, разбира
се, материалният аспект, който, за съжаление, винаги има
значение в днешно време, но не само това е важно, важното
в случая беше, че на тази благотворителна вечер дойдоха
толкова много хора, че дори нямаше места за някои от тях.
Аз се чувствам истински щастлив точно в такива моменти.
Другата история, която искам да разкажа, е свързана с
доброволци от Испания, които дойдоха при нас с цел да нап
равят работен лагер. Работният лагер се състоеше в това,
че преди обяд доброволците извършваха физическа работа
в енорията, а след обяд осъществяваха различна социална
дейност. Решихме да посетим дома за деца в близкия до нас
град Брезово. Прекарахме два следобеда с децата, които се
забавляваха истински и въпреки трудностите с езика, те
намериха общ език с тях. Езика на милия жест, езика на усмивката, езика на играта, езика на щастието. След известно
време ми се наложи да отида отново в дома за деца и видях закачена на входната врата снимка, която бяхме направили с всички доброволци и деца от дома. Още по-учуден
останaх, когато видях, че децата си спомнят прекараните
дни заедно и с нескрито щастие питат: „Кога пак ще дойдат
батковците от Испания?“. Историята обаче не свършва тук.
Една година по-късно имах работа в град Брезово, тогава
покрай мен минаха деца, които с усмивка ме поздравиха,
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назовавайки ме по име. Не искам да ви обяснявам как се
почувствах. Нека всеки от нас просто си зададе въпроса:
Колко такива моменти съм имал през живота си?
Колко струва да направиш добро в днешно време?
Струва една усмивка, а понякога една прегръдка. Струва една проронена сълза от щастие. Доброволчеството не
се измерва, защото то се консумира от доброволеца. И ако
някой дължи нещо на някого, то доброволецът е този, който дължи здрав труд, безгранична всеотдайност и истинска
любов на каузата, защото аз се надявам да няма доброволец, където и да е по света, който да може да си представи,
че може да се примири със ситуация на страх, безхаберие,
нехайство, непокизъм, рутина и наглост, а те се побеждават
само с любов.
Защо точно „Каритас“?
Изключително щастлив съм от факта, че България е
страна с много юридически лица с нестопанска цел, различни сдружения и фондации, които са намерили за главен път на развитие пътя към доброволчеството. „Каритас“,
освен изградената вътрешна организация, има и още един
изключително влиятелен фактор, който изиграва основна
роля в борбата с несправедливостта. Това е Католическата
църква и по-специално – нейната публичност и очакванията на обществото. „Каритас“ отговаря за разходваните средства и за своите инициативи не само пред своите доброволци, както повечето доброволчески организации, но и пред
общността, която посещава редовно неделната литургия и
пред общността от целия град, цялата държава, целия свят,
защото „Каритас“ е местни структури, но и система от едно
цяло тяло, което действа заедно.
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Възможно ли е човек да бъде доброволец през целия си
живот?
Разбира се, че е възможно. Всеки може да помага с каквото може, не когато бъде повикан, а когато той сам поиска
това. Бих казал, че това е основният смисъл на доброволчеството, не да бъдеш повикан, а да го усетиш вътре в себе
си. Всеки може да помага с различни неща. Доброволецът
не се измерва в цифри: колко килограма е, колко е висок,
на колко години е, колко пари е дал за благотворителност.
Доброволецът се измерва с притежаването на духа за каузата. Един може да свири, чудесно, нека свири, друг да приготви храната, трети да тича сред хората, за да събира пари
за благотворителност, четвърти да осъществява социална
работа като благотворителност. Всички тези хора са доброволци, защото са помогнали да се осъществи една хубава
инициатива.

Интервюто взе Диана Маркова,
сътрудник на „Каритас България“.
(Материалът е от 2014 г.)
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Постъпвай с хората така, както би искал
да постъпват с теб
Ангел е доброволец в енорийския „Каритас Пловдив“
към Екзархията, по образование е адвокат. Една от дейнос
тите, в която помага, е услугата „Домашни грижи на „Каритас“, насочена към болни възрастни хора.
Поради това, че има баба на вече преклонна възраст, е
наясно колко е трудно за възрастните самотни хора, които
нямат достатъчно средства и някой, който да се грижи за
тях. „За съжаление, държавната грижа за възрастните хора
у нас не е на ниво“ – с тъга споделя Ангел. Намира за особено трудно и това, че идиличната представа за миналото
затруднява приобщаването на възрастните хора към живота тук и сега, което им пречи да открият мотивацията, от
която имат нужда в своето ежедневие.
Затова и счита за особено ценна работата на мобилния
екип към центъра за Домашни грижи на „Каритас“. „Те помагат на възрастните хора комплексно – превързват телесните им рани, като едновременно с това – лекуват и екзистенциалните им болки“ – с усмивка споделя Ангел.
До идеята за доброволчество в „Каритас“ стигнал по
леко необичаен начин. Бил привлечен от фасадата на католическата църква в града, влязъл вътре, поговорил със
свещеника и така научил за „Каритас“ и дейностите, които
организацията осъществява в Пловдив. Разбрал, че може да
бъде полезен. Като адвокат, той има възможност да помага
на хората, получаващи грижи от сътрудниците на „Каритас“, със съвети, попълване и подаване на документи в съот
ветните институции, особено когато това засяга различни
правни проблеми, които имат обгрижваните хора.
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Освен в дейността на екипа към центъра за Домашни
грижи, Ангел се включва и в други дейности на енорийския
„Каритас Пловдив“. Така, при един от първите му случаи
в работата като доброволец, е помогнал юридически при
опит за връщането на неправомерно отнетото дете от майка, подпомагана от „Каритас Пловдив“. Сега, благодарение
на неговата намеса и на сътрудниците на „Каритас“, жената
има работа и подслон, което ѝ дава шанс да се грижи пълноценно за детето си, ако то ѝ бъде върнато.
Младият адвокат споделя, че не изповядва определена религия, нито принадлежи към религиозна общност, но
вярва в доброто и е възприел в принципите си библейски
базираната максима: постъпвай с хората така, както би искал да постъпват с теб. Това е, казва Ангел, най-доброто за
човека.

Текст: Кристиян Енчев,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Ако духът се предаде,
няма вече какво да крепи човека
Следвам „Социални дейности“ в Онтарио, Канада. Чрез
взаимодействие на университета и „Каритас България“, стана възможно да бъда стажант в организацията. Преди да се
заема с проучване на личните истории на възрастните хора
в България, аз нямах идея каква е тяхната участ. Бях чувала
оттук-оттам по нещо, но не си бях дала ясна представа каква е действителността. Като стажант в „Каритас България“,
се запознах с грижите, които организацията предоставя на
възрастни и болни хора и имах възможността да посетя град
Пловдив, едно от населените места, в които „Каритас“ предоставя домашни грижи на нуждаещи се възрастни хора.
Пловдив е показателен за отчужденост и забързан живот, където възрастните хора са затворени в апартаменти и
изолирани от света и хората. На много от тях децата живеят
извън Пловдив или в други квартали на града. Тези хора седят сами по цял ден, само с телевизора за компания и в очак
ване на сътрудниците на „Каритас“ да дойдат. Баба Еми, на
82 години, споделя (след като с Галина, сестрата към Домашни грижи на „Каритас“, идваме): „Цял ден чакам… чакам да видя как вратата ще се отвори и вие ще влезете… Доб
ре, че сте вие, две звездички от небето, Бог ви изпрати!“.
Най-трудното и тежко за мен е, когато трябва да тръгваме – сестрата към Домашни грижи на „Каритас“ има и
други възрастни хора да посети и времето не ѝ позволява
да поседи още, въпреки приятния разговор, който се е завързал между нея и възрастния човек, когото обгрижва.
„Това, от което възрастните имат най-голяма нужда – споделя Галина, – е разбиране и топлина, едно просто човешко
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отношение!“ В погледа им се чете тъга, някои даже се просълзяват, когато сме на вратата, на път да излезем. Сестрата
казва „Довиждане“ с приповдигнат, весел тон, но отвътре
сърцето ѝ се къса, но няма как, други чакат.
Въпреки тъжната картина, на която станах свидетел,
това което ми направи най-силно впечатление, е духът,
който възрастните хора имат, въпреки окаяното състо
яние, в което се намират. Телата им може да са болни, но
духът им остава силен, непречупен. Шегуват се, разменят
си шеги със служителите към Домашни грижи на „Каритас“
и в очите им се прокрадва закачливост. Защото, наистина,
ако духът се предаде, няма вече какво да ги крепи. А те има
какво да ни дадат – мъдрост, истина, доброта – има много,
от което да се поучим.
Историята ми няма да е пълна, ако не споделя впечатлението си от служителите към Домашни грижи на „Каритас“, с които имах честта да се запозная. За мен това са едни
ангели – сърдечни, всеотдайни хора, за които работата не
означава работно време от 9:00 ч. до 17:00 ч. Те се отдават
изцяло на грижата за възрастните хора, за тяхното достойнство. Най-честото обръщение, с което възрастните хора ги
посрещат и изпращат, е: „Вие сте част от моето семейство….
слънчица – като влезете, огрявате всичко!“. Какво повече
мога да добавя.

Елена Венкова,
стажант в „Каритас България“
(Материалът е от 2014 г.)
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„Каритас“ е възможността ми
да реализирам мисията си в живота

Теодора Герганова е ръководител на центъра за деца с
увреждания „Милосърдие“ към „Каритас Русе“. Преди да
започне работа тук, е работила в системата на държавните
социални грижи като началник на отдел в главна дирекция
„Контрол за правата на детето“. От 18-годишна Теди работи
в сферата на грижа за децата – с непълнолетни с противообществена дейност, като психолог в Дом майка и дете и
винаги е знаела, че иска да се занимава само с това. В „Каритас“ постъпва, след като ѝ правят предложение да заеме
мястото на предишния ръководител. След кратко обмисляне, сериозна дилема и ценен съвет, Теодора взима решението да приеме работата и оттогава не е съжалила нито
веднъж за избора си.
Когато пристъпва прага на центъра на „Каритас“, тя
разбира, че е дошла на правилното място. „Когато дойдох
тук, за втори път усетих присъствието на Бог. Първият път
беше при раждането на детето ми. Вторият път – още на
вратата, сякаш ме обля светлина и си казах, това място е божествено.“
Денят на Теодора започва рано сутрин с чаша кафе и
приемането на първите деца, а след това административната работа я повлича и не разбира кога е минало времето за
обяд. Поставила си е за задача да сплоти екипа и да накара
всеки от служителите да се чувства комфортно на мястото
си. Може да се каже, че в „Милосърдие“ служителите са като
едно голямо семейство, което се опитва да изгради функцията на алтернативно семейство за децата – това семейство,
което налага строги правила за работа, но и което обича,
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прегръща и обръща внимание на всяко дете. „Професионализмът изисква да не третираш децата като жертва. Ти си
тук да помагаш, не трябва да се вживяваш като голям специалист, нито си Господ. Но децата си порастват, състоянието
се променя, ако има ресурс, то може да се подобри, в резултат от работата, разбира се“ – споделя Теди.
Децата идват в центъра, за да получат точно това – развитие, а то се случва с упорит труд. Вкъщи е по-трудно за
родителите да не се поддават на импулса да обгрижват
прекалено много детето си, пречейки му по този начин да
постигне самостоятелност. Пътят, по който вървят родителите, никак не е лесен. Докато не премине през това, човек
няма как да го знае. Теди признава, че съпреживява всеки
случай, особено при въвеждащите срещи, когато се сблъсква за първи път с историята на семейството.
Семействата имат нужда от подкрепа също толкова,
колкото и децата им. С родителите се работи ежедневно –
консултират се, получават психологическа подкрепа, обучават ги за ко-терапевти. Правили са опити да сформират
и група за взаимопомощ, но като че ли този формат не се е
оказал подходящ. Според Теди всеки родител се сблъсква
с различни предизвикателства и не винаги може да разбере пред какво е изправено семейството на дете с различна
диагноза. И въпреки това, всички семейства си приличат
по съдбата си да отглеждат специално дете и това ги среща
в центъра на „Каритас“.
Държавата също би могла да помогне на децата с увреждания, като предостави пълния комфорт на семействата,
които ги отглеждат. Сега родителят е този, който трябва да
изостави работата си и личния си живот, за да поеме изцяло
грижата за детето. Според Теди би било добре държавата да
подаде ръка на семейството в нужда – да осигури асистент,
който да стои с детето в училище, ресурсният учител също
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да е до детето, а средата да се адаптира постоянно според
нуждите му. Образователната система не е гъвкава и адекватна, за да посреща потребностите на децата с увреждания. За съжаление, същото важи и за почти всяка сфера
на обществения живот, той не е предвиден за различните
хора, обръща им се гръб, защото може би е по-лесно да се
игнорира съществуването им, вместо да се приеме факта,
че те са като всички други – хора с права и нужди, мечти и
бъдеще, които изискват повече средства – материални, но
и емоционални, за да им бъде гарантирано изконното право да живеят достойно.
Ето тези ценности са в основата на съществуването на
„Каритас“ и личната ценностна система на Теодора. За нея
„Милосърдие“ и „Каритас“ са връзката ѝ с Бог, чрез която
реализира своята мисия в живота. „Вярвам, че това е моята мисия в живота и целият ми трудов стаж е свързан с
това – да помагам на хората. „Каритас“ е възможността ми
да реализирам тази мисия.“

Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Ако всеки се вгледа в човека до себе си,
ще открие богатство
Вяра Границка е ръководител на „Благовещение“ – център за социална рехабилитация и интеграция на деца и
младежи с увреждания към „Каритас София“. От 1999 година тя е неизменна част от всичко, което се случва в това място, събрало различни съдби и пътища. Вяра е арт-терапевт,
ръководител на екип, както и човекът – двигател зад всяка
идея и инициатива, случваща се в „Благовещение“.
През годините тя се е изправяла пред много предизвикателства, като всяка победа ѝ е донесла увереността, че
е намерила своето място и че точно това е нейната работа.
За атмосферата в центъра и за отношенията между хората в
него, Вяра споделя: „Известно е, че човекът променя средата, но и средата променя човека. В център „Благовещение“
моделирането е взаимно, учим се един от друг да говорим
на общ език, да създаваме общ език. Ако всеки се вгледа в
човека до себе си, ще открие богатство, нова вселена, самият той ще се окаже облагороден. Хубаво е, че има много места в България, където екипи като нашия работят със сърце,
пишат своя език, създават свои ефективни методики. Това
всъщност е общият път, който всички трябва да извървим,
за да станем онова общество, способно да развива силни и
смели хора и да възпитава в тях чувство на гордост.“
Силна мотивация за Вяра представляват реалните резултати, които се постигат с хората, посещаващи „Благовещение“. „Те настъпват по-бавно и за тях се иска търпение, но
може би затова са и най-удовлетворяващи“. – споделя Вяра
и разказва за един от посетителите на центъра: „Лили дойде при нас с деменция, неконтактна, повтаряше постоянно
една и съща реплика. Типичен случай, в който „Благовеще81

ние“ се оказваше последен шанс за помощ. Две седмици покъсно Лили беше направила огромен прогрес – даваше обратна връзка, комуникираше с прости думи, сякаш се беше
завърнала в света“. Оказва се, че вниманието, отношението
и професионалните грижи на служителите в „Благовещение“ са успели да пробият мъглата на деменцията и да дадат
възможност на разума да излезе на светло.
Сред професионалните дейности, чрез които служителите в „Благовещение“ оказват подкрепа на хората със специални потребности, от голямо значение за Вяра са арт-заниманията, в които с удоволствие се включват посетителите
на центъра. „Чрез изкуството хората изразяват своята духовност, отварят прозорец към своя мир. Необременените и
нестандартни мозъци на посетителите на центъра творят без
ограничения, а съприкосновението с творчеството им дава на
хората извън техния тесен социален кръг пропуск към един
непознат и неподозиран свят.“ Вяра оценява досега си с този
свят всеки ден: „Аз съм консуматор на това богатство. Не съм
извън този процес. Това е, което ме държи тук, и продължавам да искам и да се занимавам. И да казвам, че има смисъл.“
За Вяра „Каритас“ е мястото, което ѝ е дало шанс да
направи много, да стане човекът, който е сега: „Каритас“ ми
даде възможност за моя личностна реализация и мястото,
където оправдавам гласуваното доверие. Малко са работните места, където получаваш подкрепа и свобода, която, в
действителност, е голяма отговорност.“ Хората и работата
в „Благовещение“ са я променили, според нея – към по-доб
ро: „Ако се върна назад, пак бих избрала този път, пак щях
да направя този избор.“
Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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За децата – с любов и приласкаване
Зорница Василева е професионалист от сферата на социалните услуги и работата с деца, а опитът ѝ като психолог е безценен в дейността ѝ в центъра за обществена подкрепа „Том Сойер“ към „Каритас Русе“, чийто ръководител е
от април 2017 година. Преди да започне работа в „Каритас“,
Зорница е била част от Агенцията за закрила на детето, която се занимава с деца в риск, и познава техните истории от
дълги години.
Работата в центъра на „Каритас“ за нея се появява като
щастлива случайност и възможност да бъде истински полезна. Тук Зорница се чувства удовлетворена, защото вижда реалните резултати. Това ѝ дава сили да идва на работа
всеки ден – свободата да взема решения, разбирателството
с колегите и непосредствената работа с децата.
Работата ѝ в Агенцията за закрила на детето се оказва
голямо предимство, защото – от една страна – комуникацията ѝ с Агенцията е много улеснена, а от друга – може да
консултира семействата за пълния пакет от услуги, които
могат да получат. „Аз мога да ги посъветвам за всичко – какви придобивки да получават, какви са им правата, кой може
да ги изслуша, как да разрешат казуса.“
Денят, в който посещаваме център „Том Сойер“, е
предвиден за групови занимания и Зорница избира темата, която ще дискутират с децата, разговаря с родители, обръща внимание и на текущата си организационна
работа. В 13 часа вместо да обядва, се качва в колата и
отива да вземе от училище момченце, което ще прекара следобеда в центъра и ще подготви домашните си за
следващия ден.
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Питаме Зори как се справя с натовареното ежедневие.
„Сънувам случаите, преживявам ги, но гледам това да става
все по-рядко, да не ги взимам много навътре. Детето има родители, които трябва да мислят за него. Не мога да изземам
функциите им. Уважавам детето, правата му и мнението му.
Често комуникацията между детето и родителя е дотолкова
счупена, че детето е в съпротива да приеме всичко, което
му се предлага. Затова в работата ни с децата трябва да ги
приласкаваме, ухажваме, обичаме, да сме им приятели.“
Когато пристигне нов потребител, децата, които вече
посещават „Том Сойер“, съвместно със служителите на „Каритас“, помагат за приобщаването му. Често децата вече се
познават, групират се, заформят социални контакти. Първоначално се започва с индивидуални консултации, за да
може детето да се довери на хората, които работят в центъра. После се прокрадва идеята да дойде за групова работа,
за да се запознае с другите, да намери приятели. Социализират се, придобиват умения да работят в група, в екип. Получават възможност да бъдат открити в среда извън семейната. Да могат да се изразяват, да отстояват своето право,
мнението си и позицията и най-вече да говорят.
„Караме ги да говорят постоянно – да излиза всичко
веднага, да се съпреживява и преживява. Остане ли вътре,
децата стават гневни, агресивни. Уверяваме ги, че разбираме как се чувстват, това им дава надежда, успокоява ги. Учат
се на устойчивост, на търпимост, някои неща няма как да се
случат на момента, отнема време“ – споделя Зорница.
Това са тайните съставки на доброто отношение в центъра за обществена подкрепа на „Каритас“. И те явно са вер
ните, защото, когато имат проблеми, децата първо идват
да споделят и потърсят съвет от служителите на „Каритас“.
Това е и целта на организацията – да е там, където другите
нямат достъп, където е нужна наистина. В това отношение
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Зорница се чувства напълно спокойна и подкрепена от ръководството на „Каритас Русе“, както и от колегите, с които
работи в екип – всички си имат доверие и работят в името
на обща цел.
Всеки ден е различен и поставя нови предизвикателства пред Зорница, както и възможности да се учи, да се
справя с нещо ново. „Уча се постоянно да работя само и
единствено в интерес на детето. Като родител разбираш,
че детето не е право в постъпката си, но знаеш, че е имало
причина да постъпи така.“
В „Каритас“ и център „Том Сойер“ Зорница е открила не само приятели и разбиране, но и възможност, която
винаги е търсила – да упражнява професията си, това, за
което е учила и мечтала да прави, за да бъде пълноценна с
подкрепата си към нуждаещите се.

Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Една усмивка е достатъчна,
за да намериш сили да продължиш
Милка е социален работник в център „Рождество Хрис
тово“ към „Каритас София“, помагащ на жени в неравностойно положение. Присъединява се към екипа на центъра
преди 13 години, след съвместна инициатива на Държавната агенция за закрила на детето, където е работила, и
„Каритас“.
„Каритас“ е организацията, чрез която Католическата църква помага на нуждаещите се и за мен е чест да бъда
част от такава инициатива“ – споделя Милка. Обикновено
именно тя е човекът, който посреща всички, потърсили
помощта на социалния център – по телефона или лично.
Описва работата си така:
– Най-напред уточняваме причините, поради които ни
търсят. Правим домашно посещение на жената в неравностойно положение, а при изграждане на т.нар. подкрепяща
мрежа – се правят срещи с нейни близки и роднини. След
това изработваме и съгласуваме план за работа, в който се
стремим да намерим заедно решение на заявения проблем.
Социално-правното консултиране се прави за всяка жена и
дете, а при необходимост също я придружаваме до съответните институции за съдействие, застъпничество и попълване на документи. Ако жената има желание, обучаваме я
да работи в нашето социално предприятие за изработка на
сувенири.
Както всички останали сътрудници на „Рождество
Христово“, Милка участва в базари за продажба на готовите
изделия, както и при получаването, подреждането и раздаването на дарения в центъра. Също така, води служебната
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документация, осъществява връзка с партньорски организации, организира предстоящи събития, участия в семинари и конференции.
На въпроса какво я мотивира в работата ѝ, една от найсладкодумните жени в екипа на „Рождество Христово“ споделя:
– Социалният климат в страната е неблагоприятен за
хора в нужда, затова и малкото, което всеки от нас прави за
доброто на другите, го изпълва с удовлетворение. За нас,
от „Рождество Христово“, най-важното е жените, потърсили помощта ни, да си тръгнат от центъра ни като малко
по-добри човеци. Затова опитваме да им помогнем, без да
накърним достойнството им. Независимо от техния социален статус, религиозна принадлежност, етнос или други
различия, ние им оказваме помощ, съзнавайки, че освен
материалната ѝ страна, за тях е много важно да получат
разбиране и човешко отношение. Дори е по-важно. Както
във всяка работа, и тук резултатите не винаги са такива,
каквито бихме искали, но дори една детска усмивка, и прос
тичкото „бабо Милке, кажи ми…“ са достатъчни човек да намери сили да продължи.

Текст: Мария Димова,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Винаги има какво да направиш за някого
Димитрина Маркова е психолог и социален работник
в „Каритас София“, с богат опит в предоставянето на психологическа помощ и консултации на хора, зависими от
наркотици, бездомни, младежи в риск, а през последните
години активно работи и с бежанци, потърсили помощ от
„Каритас“.
Как представяте работата си в „Каритас“ на хора,
които за пръв път чуват за организацията?
В центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св.
Анна“ работя като психолог, бежанците идват при мен с конкретен свой проблем, за който започваме да търсим заедно
пътища и начини за разрешаване. В тази връзка, когато ме
попитат за работата ми, казвам, че става дума за различни
човешки съдби, за хора, които имат нужда от разбиране,
приемане, помощ и подкрепа в най-различни аспекти.
Срещате ли трудности в работата си?
Обичам това, което правя и съм доволна, че мога да
бъда полезна. Хората, които идват при мен, са емоционално
натоварени от новата среда, от неяснотата около бъдещето
си в България и имат нужда от адекватна помощ. Едновременно с това, стресът и травмите, които са понесли още от
мястото, откъдето идват, са огромни.
Когато човек е сам в такъв момент и няма никаква подкрепа, това води до емоционален ступор, в който не може
адекватно да мисли и да разбира – къде се намира, какво
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се случва с живота му или с този на децата му. В подобни
ситуации поемам случая веднага. Част от моята задача е да
помогна на хората да открият в себе си сили и „ресурси“ за
справяне с конкретната проблемна ситуация, за да може да
ги „извадят“ и да ги ползват.
Подобрението идва още в момента, в който хората усетят подкрепата, видят, че има някой, който им е подал ръка
и е заедно с тях в този път. Винаги им казвам, че са добре
дошли. Когато знаят това, те са склонни да споделят, знаят,
че има на кого да разчитат и че тук, в центъра на „Каритас“,
има хора, които ще им помогнат да се справят със затруднената ситуация, в която са изпаднали.
Какво Ви мотивира?
В повечето случаи виждам и при децата, и при родителите, че нещата вървят напред и това ме мотивира. Има
хора, които идват при нас без да знаят какво ще се случи с
живота им. В следващия момент, след положената работа
от страна на сътрудниците на „Каритас“, те вече имат цел,
знаят какво правят и го правят с желание.
Какво се надявате да промените, чрез дейностите на
„Каритас“ в подкрепа на нуждаещите се?
Има една дума, за която ми е мъчно, че отсъства при
немалко хора: човеколюбие. Ако всеки носи в себе си човеколюбието или някой е успял да го формира у него, нещата
щяха да стоят по съвсем различен начин.
Ние настина сме забравили какво е да обичаме и да
уважаваме себеподобните си. Ако успеем да погледнем в
очите на човека отсреща и за минута дори съпреживеем
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това, което той преживява, да се опитаме да разберем какво
се случва с него, може да си дадем сметка, че можем да му
помогнем. Може да е само с това да го изслушаме, може да
сме способни да направим и повече – винаги има какво да
направиш за някого. Който и да е той.

Интервюто взе Елица Ганева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Бездомните хора са като децата –
средата и подходът към тях
са от решаващо значение
Ирена e социален работник в Центъра за социална реха
билитация и интеграция на бездомни хора към „Каритас
Русе“, предоставящ рехабилитация, психологическо консултиране, социално-правни консултации, образователно
и професионално обучение, изготвяне и осъществяване на
индивидуални програми за социално включване, трудотерапия, музикотерапия; арт-терапия. Работата ѝ я удовлетворява и смята, че си заслужава, въпреки трудностите.
В ежедневната си работа в центъра Ирена провежда
консултации и изготвя индивидуален план и програма за
всеки един от бездомните хора, съобразен с желанията и
нуждите му. Сключва се договор за дневна, почасова терапия (чрез дирекция „Социално подпомагане“) и започват
работа. Целта е бездомните хора да имат полезно занимание през деня, да развият уменията си, да се научат на занаят, за да могат след това по-лесно да си намерят работа и да
започнат да градят живота си отново.
Една от историите, които са впечатлили Ирена, е тази
на Юлия. Жена на около 55 г., която като дете е ходила на
училище в същата сграда, където понастоящем се помещават Центърът за рехабилитация и интеграция на бездомни
хора и приютът „Добрият самарянин“ на „Каритас Русе“.
Преди да достигне до услугите на „Каритас“, Юлия живее с единия от родителите си, който дълго гледа болен на
легло. Не става ясно как, но след като родителят почива, тя
губи семейната къща. Нейната версия е, че е измамена от
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роднина, но съседи твърдят, че Юлия имала проблеми с хазарта. Каквато и да е истината, важното е, че понастоящем
жената не се занимава със залагания.
След като губи жилището си, Юлия търси съдействие
от „Каритас Русе“ и бива настанена в приюта „Добрия самарянин“. Тя e от малкото хора там, които са трайно заети,
при това сама си е намерила работата – грижи се за една
възрастна жена, която живее наблизо. „Впечатлява ме силното желание на Юлия да вземе живота си отново в свои
ръце“ – споделя Ирена.
Когато я питаме променило ли се е отношението ѝ към
бездомните хора, след като е започнала работа в центъра
на „Каритас“, Ирена с усмивка казва: „Да, разбира се. Преди
„Каритас“, работех като охранител в магазин и често хващах
някои от тях в кражби, а сега работя с тях. С някои се сприятелих. Осъзнах, че те са като децата в много отношения.
Средата и подходът към тях са от решаващо значение“.
Самата Ирена има син и знае как е с децата – понякога
са първични, опърничави, но ако имаш правилния подход,
порастват като пълноценни хора, изпълнени с любопитство и доброта.

Текст: Мария Димова,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Мотивират ме малките успехи
Виолета Калинова е социален работник в приюта за
бездомни хора „Добрия самарянин“ към „Каритас Русе“.
Започва работа в приюта през август 2015 г. Преди това 25
години работи в Агенция за социално подпомагане – Русе.
След като се пенсионира, я канят в приюта и приема, защото усеща, че още може да бъде полезна за хората в затруднено социално положение.
За работата си с бездомните хора в „Добрия самарянин“,
Виолета говори със загриженост. Това, което изключително много усложнява ситуацията, е максималният срок от 3
месеца, за който бездомните хора могат да ползват социалната услуга „Приют“: „Проблемът е, че хората, настанени в
приюта, няма къде да отидат и няма какво да правят, когато – след изтичането на тези 3 месеца, трябва да напуснат
приюта. А това време е крайно недостатъчно за възвръщане или създаване на трудови навици и реинтеграция“ – разказва Виолета.
Какво Ви мотивира?
Дори само един човек да е на топло, един болен да се
сдобие с ТЕЛК и пенсия, това е доста. Мотивират ме малките успехи, защото истината е, че единици се реинтегрират.
Някой да каже „Днес се чувствам по-добре, защото си поговорихме“, за мен означава много.

93

Има ли история на бездомен човек, на когото сте помогнали в „Добрия самарянин“, която Ви е развълнувала
особено?
Всяка история е ценна сама по себе си. В момента се сещам за Алдомир. Често водя внука си в приюта, въпреки негодуванието на приятелките ми. Имало всякакви хора тук,
казват, пропаднали, алкохолизирани, сещате се, обществените нагласи към бездомните хора в голямата си част са
доста негативни. Но тези хора са навсякъде – по улиците, по
пейките в парковете. Не можем да си затваряме очите.
Един ден, доведох внука си с мен на работа, защото
беше болен. И Алдомир започна да му разказва приказка,
за да го разведри, и му направи илюстрация към нея с цветни моливи. После това прерасна в нещо като традиция и
всеки път, когато водех момчето, той му рисуваше по нещо.
Рисунките бяха много добри. Събрах ги и първо ги изложихме в детската градина, където ходи внукът ми. Беше
много вълнуващо, защото децата от благодарност изпратиха на Алдомир рисунки с очертания на ръчичките си. След
това направихме тук, в „Добрия самарянин“, обща изложба
на илюстрациите заедно с детските произведения, която
беше широко отразена от регионалните медии. След известно време Алдомир започна работа като пазач. Може да
се каже, че неговата история е една от тези с щастлив край.

Текст: Мария Димова,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Хора, на които
„Каритас“ помага

Топлината и обичта лекуват
Анастасия е на 89 години. Родена е в Пловдив, но повече от тридесет години живeе в София. След смъртта на
мъжа ѝ, през 2009 година се завръща в родния си град. Тогава е на осемдесет години. От този момент започват да я
налягат болести.
Анастасия казва за себе си, че е била човек както с вът
решна, така и с физическа сила, но сега, когато е на осемдесет и девет години, е загубила желание за борба. Няма
деца, няма живи роднини освен брат, който над 50 години
живее в САЩ, и братовчедка. Брат ѝ се прибира в България
по работа два пъти в годината, толкова пъти я и посещава.
Братовчедка ѝ идва от време на време и ѝ помага, доколкото има и възможност.
Галя и Гери – медицинската сестра и социалният помощник към Домашни грижи на „Каритас“ в Пловдив, се
грижат за Анастасия от около година. Възрастната жена
споделя, че прекарано вирусно заболяване, я довежда до
голям физически срив. Тогава за пръв път се замисля, че е
нужно да намери някой, който да се грижи за нея. Но това,
което я кара да направи първата крачка в търсенето на помощ, е самотата.
„Страшното за мен дойде, когато след смъртта на съп
руга и приятелите ми, трябваше да се уча да живея сама.
Това за мен беше изключително трудно“ – споделя Анастасия. В този период изпада в депресия. Опитва се да влезе в
новия ритъм, но през 2016 г. почива последната ѝ приятелка. „Самотата е много страшно нещо, на никого не я пожелавам.“ – добавя Анастасия.
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Възрастната жена е доволна от грижите на Галя и Гери.
Дните, в които те идват в дома ѝ, са живителен оазис в безбрежната сивота на ежедневието ѝ. Светли моменти, в ко
ито самотата се изпарява.
„Давам си сметка за тежките случаи, с които се сблъскват всекидневно“ – казва Анастасия и добавя, правейки
гримаса на съжаление, че би се радвала на повече време за
контакт с тях, но знае и каква е натовареността им, заради
което не се чувства комфортно да капризничи прекомерно.
На въпроса дали е ползвала услугата на други социални
грижи, освен тези на „Каритас“, възрастната жена отговаря
отрицателно. Имало е до осемдесетата ѝ година само жена,
която да ѝ помага за миенето на прозорците, но тогава все
още, по думите ѝ, тя е била с достатъчно сили и желание
за живот. Рухва физически и психически през последните
четири години и разчита много на „Каритас“ и грижите,
които полагат за нея – както за здравето ѝ, така и за емоцио
налното ѝ състояние.
Името Анастасия означава в превод от гръцки „възкресена“, „съживена отново“. Пожелаваме ѝ грижите на
Галя и Гери – медицинската сестра и социалният помощник на „Каритас“, наистина да я съживят в степента, в коя
то до продължи да води пълноценен и достоен живот. В
отговор възрастната жена добавя: „Докога ще живее човек – това е Божия работа. Не знаем това, но знаем, че топ
лината и обичта означават много и могат да привнесат
доза смисъл дори за много болен човек, който е в края на
своя жизнен път“.
Текст: Кристиян Енчев,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Преди да набера 112,
ще се обадя на „Каритас“ –
за доза топлина, дозата, която лекува
Всеки път Франческа седи и чака с нетърпение до прозореца, когато Венета – медицинската сестра към Домашни
грижи на „Каритас“, трябва да я посети. „Който е измислил
тази „Каритас“, хубаво е направил“ – през широка, закачлива усмивка споделя тя. Франческа е на 77 години, живее в
гр. Раковски. Рядко някой ѝ идва на гости, а не е като да не
обича да има компания. Сега обаче е сама, далеч от приятели и роднини и малкото случаи, в които има гости, я правят
бъбрива и готова да разкаже целия си живот.
Франческа става всяка сутрин в шест часа, приготвя си
кафе и сяда на масата. Пие го бавно и с наслада. За никъде
не бърза, но не живее и в безвремие, защото има фиксирани часове, в които трябва да пие лекарствата си за „Паркинсон“ – на всеки четири часа. Режимът ѝ омръзва, но няма
как. Всичко, което прави, прави до обяд и не излиза до късния следобед. „Това ми е денят. По баби не ходя, по дядовци
също“ – с чувство за хумор споделя тя.
Приятели не ѝ идват на гости, но тя и не чака, защото
от 60-та година е напуснала този град и е загубила връзка с всички в него. „Върнах се тук, когато почина леля ми.
Дойдох, за да пазя имуществото на татко. Ако всичко бяхме
оставили така, щеше да отиде на вятъра – крадци, колкото щеш. Но се оказах напълно сама. Затова тази помощ от
„Каритас“ ми дойде като Божи дар. Чакам с нетърпение побързо да стане вторник, че да дойде Вени.“
„За мен най-полезното в този тип грижи е разговорът.
И усмивката на сестрата от „Каритас“. Това е най-добро99

то лекарство. А пък връзката между мен и Вени, си беше
любов от пръв поглед.“ – смее се Франческа. Не забравя да
спомене обаче и за несгодите, които съпътстват не само
нейния живот, но и този на голяма част от възрастните
хора в България, живеещи в малките населени места: „Във
времето преди Вени да започне да ме посещава, за да отида
на лекар или за да си взема лекарствата, се започваше едно
ходене по мъките. То, тук няма превоз, няма нищо да мине.
Човек може да си отиде, преди да е стигнал до доктора или
до аптеката“.
Франческа помни и едни други времена, когато дядовият двор е бил пълен с хора и огласяван от глъчка, когато
наоколо се е носел ароматът на току-що сготвени любими
ястия, домашно приготвен сок и вино. „Дядо ми навремето
се е занимавал с животни. Бил е сирак и някой му е дал в
края на селото една къщичка, направо колиба. Но за него
и малкото е било много и с него преуспява. Ето тук – сочи с
пръст към двора – имаше един орех. И тоя орех беше като
кръчма, голям като бъчва, около която се редеше софрата, събираща съседи и приятели.“ – Франческа замечтано
присвива очи и добавя: „Ние бяхме седем деца. Животът ни
беше достатъчен, за да сме щастливи. А сега съм сама. Това,
да съм обградена от хора, ми липсва много.“
Когато майка ѝ ражда една от сестрите ѝ на полето, в
царевицата, тъкмо се появявали родилните домове. „И майка беше първата, която я настаниха в родилен дом. Нищо,
че беше родилка вече. Аз в плевнята съм родена. Какво да
правиш, където дойде… Други времена бяха тогава.“
Майка им, за съжаление, се споминала без време.
Франческа, тогава млада жена, заминава да живее в Пловдив и създава свое семейство там. Сега вече има деца и внуци. С времето обаче, след като се пенсионира, ѝ омръзва
животът между панелите и когато починала леля ѝ, решава
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да се върне в бащината къща. „А и дъщеря ми много държи
на тази къща. „Това ни е връзката със земята, мамо“ – често
ми казва тя“.
„Аз иначе в Пловдив си бях създала една приятелска
компания от жени, които не ходим на работа – пенсионерки. Всяка сутрин се събирахме в кафенето – на раздумка.
И така до обяд. Това е и което ми липсва тук, защото го
няма. Но сега и животът е много по-труден. Добре, че събота и неделя си идват децата.“ – въздъхва Франческа и добавя: „Това, което ми дава сили в живота е, че успявам да си
вдъхвам кураж. Най-добре ми действат животните. Имам
предвид кучето ми. Преди, в жилището, имахме едно коте.
И то така си свикна с нас, толкова го обикнахме. Бяхме го
взели малко, колкото шепа. 17 се бяха родили в котилото.
Седем години го гледахме. Но нещо бъбреците му отказаха
и почина. Още плачат децата за него, пък и аз също. Иначе
имам и други животни, ето, кокошките на двора.“
„Друго, което ми дава сили, е „Каритас“. Знаеш кога
ще дойдат, вкъщи ти идват. „Каритас“ са прекрасни за мен.
Приемам помощта от медицинската сестра с открита душа
и чисто сърце. Приемам Вени като близка, като човек, на
когото мога да разчитам. Човек, когото чакам с нетърпение
да ми каже една свястна дума, да ме успокои, да мълча, а
болката и страданието, които искам да споделя – да излея.
„Каритас“ е прекрасна организация, от която имаме нужда, защото понякога разчитаме само на нея. Аз, преди да
звънна на 112, първо ще звънна на „Каритас“. Тя ми е като
потребност, доза топлина – дозата, която лекува.“

Текст: Силвия Чалъкова,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2016 г.)
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Сърца, които туптят с любов към ближния
Фина и Димо са възрастно семейство от странджанското село Граматиково, за което сътрудниците към Домашни
грижи на „Каритас“ полагат грижи. Димо е на осемдесет и
пет години, с почти две години по-възрастен от жена си.
Оженват се през 1956 година, след като Димо се уволнява от казармата. Той дълги години е работил като миньор,
след това е бил механошлосер. След като се пенсионира,
работи в Институт за техническа кибернетика и роботика
в продължение на осем години. Фина пък е работила като
огняр в местната мина.
Днес и двамата са сериозно болни: Фина е с деменция,
а Димо е болен от Паркинсон. И двамата не виждат добре
и затова не четат, обаче гледат телевизия. Медицинската
сестра и социалният помощник към центъра за Домашни
грижи на „Каритас“ в Малко Търново полагат грижи за тях
от две години. Сериозен проблем е това, че в селото няма
лекар, няма и аптека.
Децата им липсват. Димо плаче, когато му задаваме въп
роса за това дали се виждат често с двете им дъщери близначки и сина им. Е, говорят всяка вечер по телефона, казва
той. Показват ни снимка, закачена на стената. С умиление
посочват всяко от децата, внуците и правнуците си. Баба
Фина обаче малко трудно понася лудориите на малките правнучета, когато я посещават през лятото. Димо се смее, той
знае, че това е по-скоро закачка, жена му обича децата и на
двамата много им липсва голямото семейство. Но няма как –
децата им, заедно със своите деца, живеят в София и Бургас.
В Граматиково няма живот за тях, няма работа, училището е
затворено, няма вече и детска градина. „Обезлюди се селото – казва Димо – няма много хора вече тук, няма и деца“.
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Докато разговаряме, отвън тече ремонт. Къщата на
Димо и Фина е строена преди петдесет и две години. Пок
ривът и улуците са в лошо състояние, затова техни приятели от селото са се ангажирали да им помогнат с ремонта.
„Лятото е добре – казват възрастните хора – но есента и зимата ще бъде трудно“.
Севда и Ваня – социалният помощник и медицинската
сестра към Домашни грижи на „Каритас“, умело развеселяват възрастните хора, като ги въвличат в разговор, в който
Фина и Димо споделят своите радости и вълнения. Еднов
ременно с това – им предоставят професионалните грижи,
от които се нуждаят, мерят им кръвното налягане, грижат
се за своевременното набавяне на необходимите лекарства.
Поддържат връзка и с децата им, за да оказват нужното съдействие в критични моменти.
Когато задаваме въпроса какво трябва да направи
държавата за тях, Димо е категоричен, че грижата за възрастните хора от страна на държавните институции не е на
нужното ниво, особено когато става въпрос за отдалечени
от големите градове и обезлюдени села като Граматиково.
„България ние сме я построили – отсича Димо – редно е да
получаваме сега помощ от държавата“.
Когато излизаме от прага на къщата, оживлението около ремонта на техни съседи и приятели вдъхва надежда, че
тези хора ще посрещнат зимата в къща без течащ покрив.
А домашните грижи на „Каритас“ обещават, че вътрешната
зима в душите на двойката възрастни хора ще получи отпор
с топлина, добра дума и загрижени сърца, които туптят с
любов към ближния.
Текст: Кристиян Енчев,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2018 г.)
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Благодарение на „Каритас“
моето семейство става по-голямо
Дора Тенева е пенсионирана учителка по немски език.
От 9 години ползва услугите на центъра за Домашни грижи
на „Каритас“ в Русе. Живее в централната част на града в
апартамент, отрупан със снимки и книги. Дора живее сама,
загубила е съпруга си преди 9 години. Страда от сколиоза,
високо кръвно налягане и диабет. „Опитвам се да се грижа за къщата, за прехраната и за здравето си, което е много
трудно с пенсия от 255 лв. На месец лекарствата ми струват
над 60 лв. и съм се научила да се справям с каквото ми остава“ – споделя възрастната жена.
Дора никога не си е представяла, че ще бъде сама като
се пенсионира, че ще посреща Коледа сама. „А докато работех и всички бяха покрай мен – съпругът ми, учениците ми – всичко беше различно. На 24 май къщата ми не
можеше да побере всички мои ученици – настоящи и бивши – насядали по земята, говорим, смеем се, рецитираме на немски… Не бях подготвена за самотата и обратите
в живота си.“
На въпроса какво е самотата за нея, Дора споделя, че
благодарение на сътрудниците към Домашни грижи на
„Каритас“, които са се грижили първо за нейния съпруг,
а после и за нея, тя е успяла по-леко да преживее неговата загубата. Грижите, които получава вече 9 години пък
ѝ позволяват да се вижда с приятелки: „Поне веднъж седмично се събираме – говорим си, пием по кафе, разказваме си за децата. От 11 приятелки, с които се виждам, само
на една децата са тук в Русе. Това са радостите в живота
ми. Към тях трябва да прибавя очакването на срещите ми
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с Боян – фелдшера към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Русе. Опитвам се да прогоня самотата и с книгите
– обичам хубавите книги.“
За срещите си с Боян Дора споделя: „Тези срещи ми носят успокоение, радост и сигурност. Чакам го с нетърпение,
защото той облекчава болката ми – както физическата, така
и емоционалната. Дава ми сигурност, че всичко със здравето ми е наред, като за моята възраст. Боян е вече част от
моето семейство“ – усмихва се и добавя: „Благодарение на
Домашните грижи на „Каритас“ моето семейство се разширява и става по-голямо. Благодарение на тези грижи аз се
справям с ежедневието си, мога да посрещна на крака моите бивши ученици, мога с домашната си помощничка да
отида на кафе с приятелки. Колко много неща, за които си
струва да се живее и какво голямо семейство имам аз, една
жена на 85 години“.

Текст: сътрудник на „Каритас Русе“
(Материалът е от 2011 г.)
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Село Покрован –
истински истории за живота след 65 г.

Покрован е село в Източните Родопи, община Ивайловград. Въпреки близостта с града, тук времето не е онова време, което познаваме от градското си ежедневие.
Като че ли цивилизацията е заобиколила това живописно
място и е оставила местните жители встрани от нейните
удобства – няма интернет, почти няма и обхват на мобилните телефони.
Жителите на село Покрован наброяват между седемдесет и деветдесет души, като основно са жени и мъже на
възраст над 65 г. През годините тези хора са се изхранвали
със земеделие (предимно тютюн) и животновъдство, но с
възрастта идват и болестите, и самотата и за местните става
почти невъзможно да поемат грижата за себе си. Техните
наследници и близки отдавна са напуснали селото и завръщането изглежда никога няма да се случи. Но докато ние,
от „Каритас“, се разхождаме по тихите улички, откриваме
белезите на една различна, по-истинска цивилизация, която не познава фалша и суетата. Там, в мъглата и ситните
капки дъжд.
Освен службите в католическата църква „Успение Богороднично“, в Покрован почти няма обществен живот. Затова вече над 10 години там работи Дневен център за възрастни хора „Свети Василий“ към „Каритас София“. В центъра
работят един готвач и двама асистенти, които ежедневно
приготвят храна за местните възрастни жители, като на
трудно подвижните възрастни хора доставят храната директно в техните домове. Центърът предлага занимания за
покрованци – гледане на телевизия, игри и различни ак106

тивности, баня и уютна камина. Оказва се, че той е една от
малките радости в живота на хората там.
Ето какво споделя Яна, на 82 години от село Покрован,
която посещава центъра на „Каритас“: „Има храна, добра е.
Сега, след ремонта, е много хубаво. Как живеем ли? Криволяво. Живеем. Вече сме на години. Синът ми е с тромбофлебит, не работи. Не излиза от вкъщи изобщо, не ходи на работа, получава инвалидна пенсия. И аз получавам пенсия
– 170-180 лева. Донякъде стига, колкото да изкараме. Други
близки и да имам, те или са много далече, или всеки си е
вкъщи… Сама се оправям, кой да ми помага? „Каритас“ ми
помагат, готвят. Пожелавам живот и здраве на всички!“
С усмивки изпращаме баба Яна, за да продължим с
разходката си. Заедно с една от служителките на Дневния
център отиваме да занесем храна на едно възрастно се
мейство – баба Иванка и дядо Ангел. Заварваме ги развълнувани от телефонния разговор с дъщеря им. Баба Иванка
не крие сълзите си.
„Най-голямата радост са дъщеря ми и внуците. Тя и зет
ми са военни. Далеч са от нас, отдавна живеят в големия
град. Миналата година дядото получи инсулт и много се
измъчи. Падна на двора и си удари крака. Лежа две седмици в болницата в Свиленград, но там го лекуваха от инсулт.
Накрая се наложи да му отрежат крака, в Пловдив. Дъщеря
ми каза, че ако не му отрежат крака, той ще умре. В крайна
сметка, послушахме лекаря. Прибра се без крак.“
„Иначе в ежедневието сме добре, разказва Иванка. –
Мъжът ми се казва Ангел и е на 78 години, аз съм на 77. Имаме чудесен двор, иска само да се сее. Ангел цял живот работеше с огромно желание – двора, нивата, прасето. Помагаше
на сестрите Евхаристинки, на всички къщи и градини, без
да се оплаква. Само работа му дай! Сега обаче не може.“
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По повод предстоящата литургия възрастната жена,
която се придвижва трудно, казва: „Ходех редовно на църква. Пеех втори глас, много обичах. Това е желанието ми – да
пея втори глас“. Но скоро след това се натъжава отново. „От
48 години съм сираче. Имах сестра, но тя почина и останах
сама. Тежко е.“
За нея в селото казват, че никога не са чували да изрича
лоша дума по адрес на някого. Дъщеря ѝ е добра, но живее в
Пловдив и няма възможност често да я посещава.
„Ще дойда, бабо, ще дойда! – най-често обещава баба
Иванка на внучката си, но все не успява да изпълни обещанието си. – Искам да бъда жива, за да я видя как завършва
медицина. Искам да си поплача.“
„Каритас“ ще продължава да подкрепя болните възрастни хора – уязвимата група от населението, която живее в изолация и бедност, въпреки дългите години труд зад
гърба на всеки от тях.

Текст: Диана Маркова,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2015 г.)
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Дължа живота си на „Каритас“
Лефтер е един от хората, настанени в приюта „Добрият
самарянин“ към „Каритас Русе“. Бивш футболист по професия, попада в приюта поради злощастно стечение на обстоя
телствата.
Когато не са заети да почистват и подреждат стаите си
и столовата или с работа в градината и с други дейности,
част от програмата за трудотерапия, повечето от хората в
приюта прекарват времето си бъбрейки над чаша кафе. Това
са малките им радости в живота. Лефтер обаче не е един
от тях. Не е привърженик на кафето, не пуши, не участва
в шумните разговори на останалите. Концентрирал е вниманието и усилията си върху желанието си отново да ходи
безпроблемно.
Когато приключва активната му спортна кариера,
Лефтер работи каквото намери. Успява да води приличен
живот. Един ден обаче, докато върви по улицата, получава
инсулт. Цялата лява половина на тялото му се парализира.
В болницата прекарва 5 дни и го изписват в безпомощно
състояние. Отказват да го приемат в други здравни заведения. Лефтер не може да ходи, още по-малко – да изкачи
стъпалата до квартирата си. Така се озовава в „Добрият самарянин“.
- Никъде другаде не ме искаха. Ако не бяха служителите на „Каритас“, щях да съм труп.
Освен че го приели, от приюта съдействали да го прег
леда лекар и с негова помощ Лефтер започва да се раздвижва. Вече ходи с бастун. Казва, че прохождането му от медицинска гледна точка било почти чудо, но той полага усилия
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всеки ден, не се залежава. Предстои му още една операция
и въпреки, че не е здравно осигурен и не разполага с необходимите средства, Лефтер е оптимист.
- След два-три месеца ще ходя без бастун и вече няма
да съм тук.
Смята да живее в квартирата на свои приятели и да започне живота си отново.
- С жена ми сме разделени от много години. Имам
двама синове, но не сме в добри отношения. Единият пропиля всичко на ротативките, другият и той не е стока. Но с
жена ми се чуваме редовно, помагаме си. Тя живее и работи
в Гърция.
След тези думи, Лефтер изважда внимателно от найлонов плик стара черно-бяла снимка, правена във фотостудио. Семейна снимка. Той, жена му и двете момчета, всички
облечени в най-хубавите си дрехи. Гледа снимката с тъжна
усмивка: „Всичко имах едно време. Голяма работа бях“. Тежка въздишка се отронва от гърдите му. Старателно прибира
снимката, взима бастуна и с поглед – устремен в далечината, започва поредната доза раздвижване. С бавни, но сигурни крачки.

Текст: Мария Димова,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Те са повече от приятели
Завършил съм ПМГ, гр. Бургас. След това „Математика
и информатика“ в Бургаския свободен университет. След
завършването си станах асистент към „Център по информатика и технически науки“ в БСУ. Работих там пет години.
Страдам от атрофия на очния нерв, което стана причина за
отслабване на финото ми зрение и за невъзможност да работя адекватно в голяма аудитория със студенти, работа с
компютър, четене.
До 2011 г. живеех с майка ми. След смъртта ѝ, се наложи подялба между наследниците. Възпрепятстван
от увреденото си зрение, направих пълномощно, което
не успях да прочета в детайли и по този начин станах
жертва на икономическа измама, в резултат на което
останах без дом. Живеех при различни приятели. Все
още можех да работя, давах уроци, работих в частна
школа, където преподавах математика, компютърни
науки и програмиране. Така преживявах, докато не се
разболях от туберкулоза. След тримесечния ми престой в болница в Бургас, останах без дом, без средства,
без работа. Наложи се да вляза в Центъра за временно настаняване в гр. Бургас, където стоях три месеца.
След излизането ми оттам, отново останах на улицата,
защото с минималната пенсия за инвалидност, която
ми бе отпусната след заболяването от туберкулоза, бе
невъзможно да си наема самостоятелна квартира, а и
да остават за прехрана.
Впоследствие разбрах от приятели, че „Каритас“ помага на хора, останали без дом, с храна, дрехи и лекарства
от първа необходимост. Днес – без тях не бих оцелял. Не
знам как да обясня колко е трудно да свикнеш с раздялата с
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нормалния живот. Онзи живот, в който имах дом и работа,
вече го няма. Благодаря на „Каритас“ – сега те са повече от
приятели.

Текст: сътрудник на „Каритас Бургас“
(Материалът е от 2015 г.)
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Честността и добротата
придават смисъл в живота
Мая е усмихната зеленоока дама, която се обучава да
изработва сувенири в социалното предприятие на „Рождество Христово“ – център за социална рехабилитация и
интеграция на жени в неравностойно положение към „Каритас София“. Това е една от инициативите на центъра, в
която обучават жени в нужда да работят с вълна, текстил
или глина и да си осигурят доход със собствен труд.
Преди много години Мая е имала шивашко ателие,
така че този вид работа не ѝ е съвсем чужда. „Тук много ми
харесва – и обстановката, и работата. Още не знам точно
какъв доход мога да си докарвам, но засега нямам нищо подобро за правене“ – казва тя, вдигайки поглед от филцовата
фигурка, която трябва да се превърне в момче, свирещо на
акордеон.
Оказва се, че Мая е във временно затруднено положение – тя е собственик на фирма в сферата на здравословните
и безопасни условия на труд, но поради неблагоприятния
климат за малкия и средния бизнес в България, фирмата в
момента е пред фалит. Докато все още довършва някои от
поръчките и трае ликвидацията, Мая решава да си потърси
страничен доход и намира в интернет информация за социалното предприятие за изработка на сувенири в „Рождество
Христово“. Споделя с една от своите съкратени служителки
за тази възможност и двете идват в центъра.
На въпроса какво я натъжава най-много, Мая с тъга
споделя: „Днес по-малката ми дъщеря заминава за Англия.
С еднопосочен билет“. После разказва с гордост и обич за
дъщеря си, на 24 години, отдавна самостоятелна, работела
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от 15-годишна. Никой не можел да я вразуми като си науми
нещо, от малка била такава. Зелените ѝ очи се напълват със
сълзи, но се овладява, съсредоточавайки се в изработката
на акордеонистката.
Относно бъдещето си, Мая споделя: „Обмислям да започна нов бизнес, като ще се постарая да не повтарям грешките си – ще направя бизнес план и внимателно ще планирам всяка стъпка, без необмислени инициативи и разходи.
Този път ще е в сферата на храненето. В наше време изглежда, че хората се интересуват основно от храна“. А за Мая
други неща са по-важни: да си честен, да вършиш добрини.
Разказва за любовта си към животните. Като видела болно
бездомно куче или коте, водела го във ветеринарна клиника, а след като му окажели нуждата помощ, му търсели приемно семейство. Така били помогнали и намерили дом на
много животни.
В този момент ни викат за обяд в социалната трапезария на центъра, където се хранят жените, които се обучават
или работят в „Рождество Христово“, както и всички нуждаещи се. Мая и нейната приятелка не се включват в обяда:
„За да има за по-нуждаещите се“, с усмивка споделя Мая. В
зелените ѝ очи проблясва искра на увереност, че отново ще
си стъпи на краката и ще поеме живота си в свои ръце.

Текст: Мария Димова,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Мечтая да бъда независима,
да играя с дъщеря си, да ѝ се радвам
Мария е на 54 години, живее в Пловдив. Преди девет
години тя взема важното решение да осинови дете. Убедена
е в решението си да помогне на дете от дом и да му осигури
бъдеще, различно от това на децата, които нямат родители
или биват оставяни от биологичните си родители на общите грижи на държавата. И така – съдбата я среща със Силвия. Мария е отдадена в грижите за дъщеря си, която бързо
се привързва към нея.
Всичко в тяхното семейство тръгва добре, до момента,
в който мозъчен инсулт сковава майката на Мария на легло
за три години. Мария е принудена да съчетае усилията да
отгледа детето си с всекидневните грижи за майка си. Всеотдайността към семейството не ѝ позволява да работи на
пълен работен ден, поради което ѝ става все по-трудно да
издържа близките си. В края на декември 2014 г. майката на
Мария почива.
Двете със Силвия се съвземат от тежката загуба и продължават напред. В един момент обаче заболява и самата
Мария – острите болки в коленете, предизвикани от прещипан нерв, я обездвижват напълно. Силвия, която е на 9
години по това време, на свой ред поема грижите за майка
си: помага ѝ да се храни, тъй като Мария страда и от диабет,
пазарува, подрежда дома им. В същото време усърдно учи
за училище. „Пее чудесно. Прилича на мен – има проблеми
с математиката, но много се старае“, разказва Мария и лицето и грейва от радост.
През юни 2016 г. Мария е приета в болница за кратка
рехабилитация, която ѝ дава надежда, че един ден ще може
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отново да се движи свободно. „Мечтая да бъда независима, да играя с дъщеря си, да ѝ се радвам“, споделя Мария.
Двете със Силвия живеят с 35 лева на месец, не получават
никаква подкрепа от държавните институции. Помагат им
добри съседи, събират пари от оскъдните си средства, за да
им платят тока и водата. Споделят храната си. От лятото на
2016 г. семейството се посещава и от медицинската сестра и
доброволците от центъра за Домашни грижи на „Каритас“
в Пловдив, които помагат на Мария да подготви и подаде
всички необходими документи към дирекция „Социално
подпомагане“ и ТЕЛК.
Сътрудниците на „Каритас“, сестрите Облатки, отците
Успенци и енориашите от енория „Възнесение Господне“
постоянно помагат на Мария и Силвия. В тяхно лице майката и дъщерята срещат приятели, на които могат да споделят и болките, и радостите си. Приятели, които им помагат
да усетят отново радостта от живота.
Благодарение на една от благотворителните акции, организирани от хората от енорията, Силвия получава дарение, чрез което успява да се приготви за първия учебен ден.
Доброволците от „Каритас“, с получените дарения, се пог
рижват нищо да не липсва на момичето, което с нетърпение очаква отново да сподели ученическите мигове – нови
знания, нови приятелства и разбира се – нови усмивки.
Силвия си избра тетрадките, ученическите пособия, които
ще са ѝ нужни за учебната година, получава и нови дрехи и
маратонки, с които ще тича на воля.
„Не искам да лягам на държавата. Един ден пак ще работя“, обещава си Мария. Днес желанието ѝ да работи вече е
факт. То стана възможно благодарение на сътрудничеството
на „Каритас Пловдив“ и печатница „Булвест Принт“, която
приема Мария сред служителите си, като ежедневно ѝ осигурява служебен превоз, който да я заведе на работното място.
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„Ако не беше помощта на съседите, на католическата
църква и „Каритас“ и на хората от печатницата, щях да се
срина. Благодаря им, че ми помагат да живея пълноценно
и да осигуря хубаво детство на дъщеря си, такова, каквото тя заслужава.“ – споделя Мария и лека усмивка озарява
лицето ѝ.

Текст: сътрудник на „Каритас Пловдив“
(Материалът е от 2017 г.)
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Децата ни са нашите слънца
Професията на Нина е свързана с грижата за болния и
страдащия. Тя е медицинска сестра. Или по-точно, била е,
защото сега има само един пациент – собственото ѝ дете.
Тревогите и обгрижването на момичето отнемат всяка минута от деня на Нина. Гери получава епилептични припадъци, които могат да достигнат до десетки на час. Майката
е постоянно нащрек за признаците на поредния пристъп
– докато зарежда пералнята или разбърква яденето на котлона. Ходенето до магазина е свързано с изтощително планиране и стрес, защото двете никога не се разделят. Майката така и възприема себе си – като половинката от един
организъм Нина-Гери.
Ето защо, за Нина и детето ѝ, „Милосърдие“ – дневният център за деца с увреждания към „Каритас Русе“, е
истински оазис сред пустинята. Това е мястото, където
Гери е винаги добре приета, идва и си тръгва с усмивка.
Момичето посещава центъра вече 8-ма година. Майката
вижда, че с детето ѝ се работи, резултатите са явни не само
в поведението и постиженията на дъщеря ѝ, но и в отношението ѝ към мястото: още със събуждането си сутрин,
Гери нетърпеливо започва да подканя майка си да ходят в
„Каритас“.
За Нина „Милосърдие“ е единственото място, където
е сигурна и спокойна за детето си, и знае, че за него ще се
погрижат адекватно, ако направи гърч. Престоят на Гери
в центъра осигурява и единственото време, в което Нина
е сама, без дъщеря си и без постоянната грижа и тревога.
„Дават ми шанс да се социализирам малко, да поговоря с
познати и приятели, а и само така мога спокойно да отида
до магазина, да сготвя. Когато сме заедно вкъщи, дори в
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банята не мога да вляза, без да се притеснявам, че дъщеря
ми може да направи гърч и да се нарани. Спокойствието,
което ми дават в центъра на „Каритас“, е безценно“ – споделя Нина.
„Милосърдие“ е и място, където истински могат да
разберат Нина – тя получава безценна емоционална и психологическа подкрепа, не само от служителите в центъра,
но и от другите родители със сходни на нейната съдба. В
затворения свят на родителя на дете с увреждане подобно
общуване и взаимоотношения са от голямо значение. „Искаме обществото да ни приеме, а понякога близките ни
не ни приемат. Ние не сме някакви дебелокожи същества,
какво като децата ни са различни, не можем да се радваме
като всеки един човек ли? Всички иначе казват – ще помагаме, ще ви подкрепяме, а после…“
С тази болка живее Нина всеки ден. А тя расте заедно с
детето. То ще стане на 18 години и вече няма да е официално
дете, ще се приключи със социалните услуги и ще остане
вкъщи, а заедно с него и майка му. „Остаряваш и виждаш,
че държавата не прави нищо. Затова центрове като този
на „Каритас“ са изключително ценни, такива места за
нужни.“
Независимо от трудностите, Нина е борбена личност
и не се предава. Успява да гледа с усмивка на несгодите, да
се шегува с тях, да приема със сарказъм препятствията по
пътя им с Гери. Знае, че единственият начин да се променят
нещата е с упорита борба, а не с бягство и самоизолация.
„Трябва да се борим, да променим тази ситуация. Нужно
е да има адекватна грижа за децата със специфични пот
ребности, които утре ще станат възрастни и с това пот
ребностите им няма да изчезнат. Грижата трябва да е
комплексна и да не е обвързана с възрастта.“
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Именно в детето си, Нина открива сила да се справя.
За нея Гери е не само грижа, но и вдъхновение, любов, светлина. „Нашите деца са слънца, много са любвеобилни и
мили. Само като протегне ръце и те прегърне, като каже:
„Мамо, обичам те“, и ти става леко на душата и всички
трудности се изпаряват.“

Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Искам да няма дори едно дете в света,
което да плаче
Нефизе посещава центъра за обществена подкрепа
„Том Сойер“ към „Каритас Русе“ заедно с по-малкия си
брат – Баръш. Името ѝ означава прекрасна, хубава. В центъра е от много години, започнала е да идва заради риск от
отпадане от училище.
Сама споделя, че не ѝ е харесвало в училище, не се
чувствала добре, затова и много бягала. Като започнала да
идва в „Том Сойер“, нещата са се променили. Служителите
на „Каритас“ ѝ помогнали да си вземе изпитите и да мине
6-и и 7-и клас. Благодарна им е, защото сега гледа по друг
начин на нещата. Разбира, че училището е важно и е щастлива, че не е отпаднала навремето.
Предстои ѝ да започне новата учебна година в друго
училище, с непознати деца. Като всеки млад човек е притеснена – как ще се разбере с останалите ученици, ще си
допаднат ли. В паралелката ще учи дизайн на дрехи, но засега не може да рисува добре. И това е нещо, което предстои
да усвои. Засега се подготвя за друго вълнуващо събитие –
модно ревю, в което ще участва като модел.
В „Том Сойер“ харесва всичко, чувства се удобно, като
при приятели, винаги може да сподели с тях какво ѝ тежи.
Нефизе е в центъра всеки ден, дори и да няма уговорен час
по график. Понякога ѝ дават по някоя хубава нова дреха от
даренията, друг път просто се виждат, за да си поговорят за
това как е минал денят в училище. Началото на учебната
година е стресиращо за децата и те по-често посещават служителите на „Каритас“, за да получат малко напътствие и
успокоение за следващия ден.
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Всичко ѝ харесва в „Том Сойер“, и нещата, които правят, и ученето, и разговорите с приятелите. Според тях, тя
има талант да пее и танцува, но не им вярва много. Усмихва
се срамежливо и си личи, че сама иска да повярва, че умее
„тези неща“. Когато се прибере от училище, прави само
това – пее и танцува, даже се хвали, че започва да разбира
английски, само като слуша песните. Явно езиците ѝ се отдават. Знае турски и вече е направила плана си за бъдещето
си развитие. Смята да отиде да живее при леля си в Истанбул и е сигурна, че ще може да се справи, защото говори езика много добре.
Какво ли пречи на това дете да бъде спокойно вкъщи,
какво причинява проблемите в училище? От въпрос на въп
рос, завесата малко се повдига, но само за да се види каква
прекрасна душа има зад красивото лице. За Нефизе това,
което прави човек пълен и честит, е семейството. Според
нея щастлив може да се нарече онзи, който живее с родителите си в една къща, никой с никого не се кара, правят заедно всичко и се обичат. Тук момичето се натъжава и допълва,
че тя не може да се нарече щастлива, защото майка ѝ не е до
нея. И което е по-тъжно – конфликтът между родителите
пречи на децата да прекарват време и с двамата си родители, майка им се дистанцира и се виждат все по-рядко.
Сподавяйки тъгата си, Нефизе споделя своята представа за вълшебство: „Бих направила така, че всички да са
щастливи. Като видя нещастен човек, ми е тъжно, не обичам да виждам хората да са нещастни. Искам да няма дори
едно дете в света, което да плаче“.

Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Силният дух превръща препятствията
в дребни прашинки по пътя
Краси е на 35 години, със заболяване, което го приковава на количка. Когато преди години родителите му разбрали за състоянието му, напуснали родния си град и се
преселили в София, за да бъдат по-близо до най-добрите
лекари и да дадат на детето си най-голям шанс в живота.
Това е история, която ще чуете от почти всеки посетител
в център „Благовещение“ към „Каритас София“, предоставящ професионални грижи за деца и младежи с увреждания.
Краси живее с баща си и втората си майка, в апартамент, в който си няма своя стая. Потопен в малка лична
вселена, ограничена от стълбища и бордюри, компютъра,
музиката и срещите с приятелите му в „Благовещение“, където идва по няколко пъти през седмицата със специализирания автобус, каран от Орлин – сътрудник на центъра на
„Каритас“.
Весел, с чудесно чувство за хумор и неизчерпаемо
желание да опитва нови неща, Краси не е човекът в количка, когото очаквате да видите. Първото, което ще ви
изненада е усмивката, която не слиза от лицето му и ведростта, с която прогонва прокрадващото се в душата съжаление. Ако има нещо, което обича да прави най-много,
то това е да си говори с всички. И не е чудно, че има много приятели.
Краси започва да посещава център „Благовещение“
преди 16 години, заедно с Верчето и Гогата – най-близките
му приятели там, с които се знаят от деца – още, когато заедно са посещавали едно училище. Едно от най-големите
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му желания е да стане програмист. Запозната с това, Ради,
психологът на център „Благовещение“, си е поставила за
цел да намери начин да осъществи мечтата му.
От разговора с Ради става ясно, че нейна задача не е
само психологическа подкрепа на младежите и родителите
им, но и търсене на начини за тяхната социализация. Опит
ва се да открие силните им страни, това, което ги интересува и от което биха могли да направят своя професия, а защо
не източник на доходи и самостоятелност.
За Краси попрището на компютърен специалист не е
никак недостижимо. Той е ограничен в движенията си и се
придвижва с инвалидна количка, но това не променя факта,
че е интелигентен и позитивен млад човек, който умее да
учи и има желание да се развива. Освен да се самообучава,
напълно реалистично е хора в неговото положение и с неговите способности да могат да бъдат обучавани от специа
листи, които да допринесат за реализирането на мечтите
на тези младежи.
С Краси можеш да си говориш за всичко, да се шегуваш,
да изиграеш един морски шах и да те бие няколко пъти, ако
направиш грешката да го подцениш. Защото Краси е като
всички нас – млад мъж с мечти и интереси, познания и способности. Но има нещо, в което е повече – със силата на
духа си да постига толкова много, при наличието на физически пречки.
Ако в други държави състоянието на Краси би му причинявало чисто физически дискомфорт, но не би го спирало да преследва целите си и да участва пълноправно в обществения живот, то в България се налага Краси да ходи в
център за социализация и интеграция, да получава помощ,
за да отиде на изложба или в ботаническата градина, да
се бори с множество административни препятствия, бор124

дюри, стълбища и недостъпна градска среда. А това може
да сломи духа на всеки. Почти на всеки, защото Краси не
се предава, усмивката не слиза от лицето му, а стълбите не
вгорчават деня му.
Орлин винаги кара в автобуса на „Каритас“ рампа, специално направена от бащата на Краси, за да преодолява
стръмнините. Истинската голяма рампа обаче Краси носи
в себе си. Това е неговият устрем да се справя, който повече
от металната рампа, му помага да се издига над навъсения
град с изпотрошените плочки.
На въпроса какво иска да промени в живота си, Краси откровено споделя, че иска да се промени средата около
него, да се премахнат физическите пречки пред него и пред
хората в състояние като неговото.
Ние, от своя страна, му пожелаваме да пребори стереотипите на обществото и да успее да си намери работа
като програмист. Защото го може. В това, освен той самият,
вярват всички, които го познават, както и сътрудниците в
„Благовещение“, които го подкрепят във всяко негово начинание.

Текст: Живка Георгиева,
сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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Всяко получено добро поражда ново добро
Една от дейностите на „Каритас Малко Търново“ е насочена към осигуряване на психологическа, педагогическа
и социална подкрепа на деца в риск от отпадане от училище, бедност, насилие, агресивно поведение. Освен на децата, се оказва подкрепа и на техните семейства.
Заниманията с децата се осъществяват в център
„Цветница“, който с широко отворените си врати приютя
ва децата и им показва света – цветен и шарен, какъвто
би трябвало да бъде за всяко едно дете. В центъра работят
психолог, музикален терапевт, педагог. „Енорийският ни
свещеник, отец Роман, е непрекъснато сред децата, отделя
време и за родителите им“ – споделя Мария Димиева, ръководител на центъра. „Доброволците от енорията също
много помагат, помощта им е от огромно значение за нас“
– добавя тя.
Всяко дете, прекрачило прага на центъра на „Каритас“,
носи своята лична история. История, която отец Роман и
сътрудниците в „Цветница“ изслушват, разбират и прегръщат. Впоследствие, със силата на Любовта, която дължим
на Ближния, те укрепват крехкото съзнание на детето, вливат сили в прекършените мисли на неговите родители и им
помагат да разширят хоризонтите на личната си история, с
ясното осъзнаване, че пътят, който тя ще поеме, зависи от
тях самите.
„Срещали сме деца и семейства с много тежки съдби.
Това, което ми дава сили, е когато след ежедневната работа
с тях, виждам, че настъпва промяната и те самите вече имат
друго отношение, най-напред – към себе си, впоследствие
и към живота си“ – споделя Мария Димиева и разказва една
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от личните истории, които силно са я докоснали, тази на
8-годишния Мартин.
Преди повече от една година в един мрачен, дъждовен
следобед вратата на Центъра отвори едно дребничко, окъсано, рошаво момче. Промърмори нещо като “Добро утро“
и остана мълчаливо до вратата. След няколко минути успя
да каже нещо несвързано и мина доста време, докато разберем, че иска да посещава заниманията в “Цветница“. Така
започна нашата история с Мартин.
Оказа се, че е от едно от най-бедните семейства в ромската махала. Бащата е имал други жени, има и други деца,
които се оправят, както могат. Майката също е имала друго
семейство. Децата от предните ѝ съжителства са предадени
за отглеждане на държавата и настанени в социални институции. С бащата на Мартин имат 3 деца – най-големият е
Мартин, на 8 години. Ивана е на 6 години – слънчево момиченце, винаги усмихнато, независимо, че е със сериозно
заболяване и висока степен на инвалидност, а най-малката
е на 1 годинка.
И двамата родители са полуграмотни, нямат собствено
жилище, нямат постоянни доходи, освен детските добавки и пенсията за инвалидност на Ивана. Единственият им
шанс за работа е да ги наемат в дърводобива, но тъй като не
могли да се грижат за коня и той умрял, и работа не им дават. Търсят каквото и да е да свършат по къщите, случвало
се е и да „си приберат“ от някой двор нещо, което да продадат, за да нахранят децата.
Самоинициативата на Мартин „да се запише“ в Центъра срещна голяма съпротива от бащата. Мартин, въпреки че е доста дребен и слабичък, всеки ден след училище
работеше и неговото отсъствие се отразяваше на изхранването на семейството. Сблъсъци имаше и между Мартин
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и други деца в Центъра – не го приемаха, не желаеха да
сядат до него по време на груповите занимания, защото
е „мръсен и окъсан“. Използваха всяка възможност да останат насаме с него, за да го обиждат и гонят. Но той упорито, мълчаливо, с наведена глава и мрачен поглед всеки
ден пристигаше. Първите месеци често е идвал уморен,
преработен, криеше брадвата под терасата на Центъра,
вземаше мълчаливо книгата и тетрадката и сядаше да си
изпълни задачите за деня.
Няма да забравя погледа му и крещящото мълчание от
онези първи месеци. Осъзнаваше обидите и презрението.
Няма да забравя и гладните му очи – имаше дни, в които се
оказа, че нищо не е ял. Искаше само парче хляб, така казваше: „Ям парче хляб“. Оказа се, че има и друг проблем – баща
му често го бие.
Бащата продължи да създава проблеми до края на лятото. Момчето бе определено за участие в детския пленер на
„Каритас София“, баща му обаче каза, че няма да го пусне. С
немалко усилия успяхме да смирим бащината съпротива и
Мартин замина за първи път в живота си на лагер, на море.
Оттам се завърна с голяма усмивка и изправена глава.
Мисля, че през декември момчето Мартин от началото,
когато за първи път прекрачи прага на „Цветница“, изчезна. Има друго момче със същото име. Когато започне да се
смее, заразява всички със смеха си. Всеки ден е на училище,
всеки ден е в „Цветница“. Един от най-добрите ученици в
класа. Най-добрият в класа по математика. Добре облечен,
чист, с прическа. Оказа се, че е красиво момче, дори стана
и суетен. Помага на новите деца, на тези които не знаят как
да се справят с компютъра, с Интернет. Научи се да кара велосипед и много, много други неща, които трябва да научи
едно момче на 8 години – часовника, календара, сезоните,
конструктори и най-вече, че всяко дете освен задължения,
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има и права, че много хора обичат децата в Центъра и много хора ни помагат, че трябва и ние да помагаме на хора,
които имат нужда.
Преди месец Мартин и още две деца от Центъра карат
велосипеди на съседната улица и стават свидетели и участ
ници в история, която съм сигурна, че няма да забравят.
На възрастна жена ѝ прилошава и припада на улицата.
Минават автомобили, минават хора, никой не спира да
помогне. Децата се сепват, спират на място, в следващия
момент се впускат към падналата старица. Успяват да я
вдигнат и да я придружат до дома ѝ и веднага идват да ни
обяснят и настояват да проверим какво се случва с жената
и да ѝ помогнем.
След още няколко дни от други деца научихме още
една история с Мартин – пред магазин намира 40 лв. Независимо, че няколко други деца го убеждават да си разделят
парите, Мартин отива и ги предава в най-близкия магазин.
Нямаше хвалби, изтъквания. Когато по-късно говорихме с
него, за да му предадем, че това са били парите за лекарства на болен възрастен човек, момчето прие това, което е
направило, за нещо естествено и излишно да се коментира – това е правилното.
Преломен момент за Мартин беше и участието му в
нашата Великденска инициатива – участва в приготвянето на козунаците и обредните хлябове, боядисването на
яйцата и в една от групите за разнасянето на пакетите за
болни, самотни възрастни хора. Много домове посетиха
децата – сами, без някой от екипа ни да ги придружава,
и много дълбоко бяха докоснати от историята на всеки
човек, от това как са ги посрещнали, от сълзите и благос
ловията на хората, от последвалите отзиви, предадени в
„Цветница“. Мартин често си спомня и разказва за хората,
които посетиха. Много активен участник бе и на Велик129

денския благотворителен базар. Участва във фолклорната група, която вече има няколко изяви в общоградските
празнични концерти.
Подкрепа оказахме и на майката, бащата и сестричките
на Мартин. Майката включихме в работата на родителските групи в „Цветница“. Всяка седмица поне 1-2 пъти посещава Центъра, споделя за проблеми, за радостни събития с
децата, интересува се от Мартин, който във всички събития
на „Цветница“ с децата и родителите е активен участник.
Бащата също започна да се отбива в Центъра, поне веднъж
месечно. Загрижен е за сина си и не го натоварва с тежка
работа. При последната ни среща, сподели, че най-важно
е Мартин да учи и да не върши глупости, да не станел като
него.
С Ива работиха специалистите от „Цветница“ и от 3
месеца тя вече посещава детска градина, а от следващия
месец ще бъде и част от нашата нова група деца. И трите
деца са чисти, добре облечени, спретнати. Бащата и майката вече проявяват интерес и грижи за децата си. И найважното – вярват, че всяко получено добро поражда ново
добро и променя истории.

Текст: Мария Димиева, Ваня Клечерова
(Материалът е 2015 г.)
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Искам да предоставя на децата си
възможността да се изучат
и да живеят спокойно
Палестинците в Ливан представляват 10% от населението. Те често се вливат в потока на бежанци от Сирия,
Ирак и Афганистан, за да избегнат унижението и болката от дългия списък със забрани, които не бива да пристъпват. Силно ограничени са правото им на избор за това
къде могат да живеят, какво могат да учат, кои професии
да практикуват, правото им да се лекуват дори. Етносът
живее с ограничени човешки права в Ливан от близо 60 години.
Р. е палестинка, родена в Ливан. В България е със съп
руга си и петте си деца. Откакто е тук си позволява да мечтае – не толкова за себе си, колкото за бъдещето на своите
деца. Семейството гледа на живота си в България като на
възможност, от момента, в който са получили протегната
ръка за подкрепа от „Каритас“. Те се включват в дейностите на центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св.
Анна“ към „Каритас София“, а Р. е един от най-бързо нап
редващите курсисти от класа по български език, който се
провежда там.
„Каритас“ ми помогна да си стъпя на краката. Дадоха
ми силата и смелостта да започна да говоря български.“,
споделя Р. Вече чете бързо и се старае да запомни всяка
българска дума, която чуе. Жадува да общува, да разбира
и да споделя на български. Мечтае децата ѝ да са здрави
и щастливи, да се чувстват приети тук. Радва се, че са ученолюбиви като нея и сърцето ѝ се изпълва с надежда, че в
България ще получат образованието, което няма как да си
позволят в Ливан.
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Споделя историята си, защото осъзнава колко е важ
но българското общество да разбере проблемите на бежанците. Прави това с отворено сърце, тъй като вярва, че
няма лоши хора. „През живота си съм се убедила в едно –
както ти се отнасяш към хората, така ще се отнасят те към
теб. Уважавам българите и получавам уважение насреща,
а „Каритас“ помогнаха много на мен и на семейството ми.
„Каритас“ е нов живот за всеки, който потърси подкрепа от
организацията. Благодаря им за всичко!“, споделя Р.
Животът ѝ в Ливан е болезнена рана, която едва ли някога ще излекува. Въпреки това се е научила да гледа нап
ред – липсата на равноправие и чувството на несигурност
са усещания, с които е израснала. Не иска децата ѝ да растат
с отрязани криле и живее, за да им покаже, че са свободни и
способни да осъществят мечтите си.
„Борим се с трудностите и ще продължаваме, за да
осигурим добро бъдеще на децата си. Аз съм палестинка.
Родена съм в Ливан, където за палестинците е непосилно
трудно да водят нормален начин на живот. Ние живеем там
без гражданство, с нарушени права. До ден-днешен живея
с болката, че нямам своя родина. Децата ми също“ – с тъга
споделя Р. и добавя: „Търсехме сигурност и достоен живот
за децата си. Ако бяхме останали в Ливан, когато синът ми
навършеше 18 години, нямаше да може да продължи образованието си. Аз искам да предоставя на децата си възможността да се изучат и да живеят спокойно. Искам те да могат
да работят, каквото пожелаят, защото в Ливан това право
им е отнето.“
Предубежденията в българското общество към бежан
ците не подтикват Р. и семейството ѝ да заживеят в затворен кръг и да се изолират. Точно обратното. Р. споделя, че
уважават българите и смята, че затова и те се отнасят уважително с нея и семейството ѝ.
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Доброто отношение разрушава стереотипите, убедена е тя и разказва как е започнала да поздравява вежливо
съседите си. В началото я отбягвали, но днес вече всички
я познават и не пропускат да ѝ кажат „Здравей“ и „Добър
ден“, щом я видят.
„Ключът е в ефективната интеграция в обществото –
има ли я нея, всичко ще си дойде на мястото. Децата ми и
до ден-днешен нямат родина. Аз и съпругът ми сме като
тях. Дори не искам да говоря за това, което съм изпитала
в Ливан. Не искам децата ми да живеят живота, който аз
съм живяла, да се мъчат, както аз се измъчвах, когато растях. Искам, когато ме питат коя е моята държава, да мога да
им отговоря. За пръв път тук усещат, че имат родина. Като
майка, аз поверявам децата си на България и много се надявам да получат човешко отношение и възможност да водят
пълноценен живот тук.“
Децата на Р. обичат да посещават събитията, организирани от „Каритас София“ и дейно се включват в заниманията в център „Св. Анна“. Там са намерили много нови български приятели. Р. никога няма да забрави подадената ръка и
признава, че подкрепата от страна на всички служители на
„Каритас“ ѝ е дала мотивация и увереност да се развива и да
върви напред. Смята, че България е много хубава страна и е
любознателна за всичко, свързано с мястото, което в сърцето си иска да приеме за своя родина.

Текст: Елица Ганева,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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„Каритас“ е благословия,
помощ, любов
Историята на семейство Заваро започва от Камишли –
град в Североизточна Сирия, намиращ се близо до границата
с Турция. Близостта до петролните кладенци и плодородната
почва превръщат града в притегателен център. Там се събират
и много бежанци от войните в региона. Мюсюлмани, кюрди,
християни, арменци и евреи – етническата картина е пъстра.
Крайните настроения и политически противоборства обаче
пораждат чести конфликти, които взимат през годините много жертви, а след началото на гражданската война в Сирия,
през 2011 г. – в ежедневие се превръщат самоубийствените
атентати, експлозии на камиони на оживени места в града,
отвличания на пътници от междуградски автобуси.
За семейство Заваро, запустяващият им квартал, ограниченият достъп до училище за децата им, постоянният страх
от нови експлозии, съставят списъка на причините да напуснат родината си. Решението е трудно, но категорично. През
2015 г. заминават за Ливан. Остават известно време в Бейрут,
откъдето отпътуват за Турция. Прекарват една година в Истанбул, до лятото на 2016 г. Вероятно съдбата е благосклонна
към тях – през същото лято в центъра на Камишли се взривяват камион и мотоциклет с експлозиви. Загиват над 50 души.
Но семейство Заваро вече е далеч от конфликта и е решено да
продължи да търси сигурност и закрила в Европа. През юни
2016 г. стигат до България, предават се на Гранична полиция
и пожелават да бъдат настанени в бежански лагер. Така попадат в Харманли. Оттам научават за „Каритас“ и подкрепата, която организацията оказва на хора в тяхната ситуация.
В „Каритас“ семейството открива утеха, протегната
ръка за помощ, която са смятали за изгубена, докато са били
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в родината си. Сарине, Джордж и дъщеря им Анджелина
са изключително емоционални. Освен дълбока благодарност към „Каритас“, Сарине, която има арменски произход,
е щастлива, че тук има арменска общност. Междувременно
е посетила католическата катедрала в София. Признава, че
не разбрала на какъв език е богослужението, но наум е отправила своите молитви, на езика на сърцето си. Дошла в
тази чужда страна, тихо се моли на Бог – в католическата
църква, в арменската църква, под българското небе, където все още не знае има ли бъдеще за семейството ѝ. Но се
надява. Има подкрепата и любовта на сътрудниците на „Каритас“, които са ги превели през административния хаос,
докато текат дългите месеци на очакване за получаване на
статут.
Сарине е щастлива от това, че дните преминават спокойно, защото е осъзнала, че сигурността и здравето на
семейството ѝ стоят на първо място. Радва се, че има кой
да се застъпи за тях. Но в очите ѝ прозират болка и умора:
„Роднините ни, съседите ни, всички, един по един, започнаха да напускат. Живеехме в страх всяка секунда – дали ще
има експлозия или нещо друго. През две пресечки имаше
въоръжена охрана. Всички се страхувахме. Стигнахме до
момент, в който не можехме вече да живеем по този начин.
Надявахме се толкова много, че нещата ще се оправят и войната ще свърши, но това така и не се случи. Сринахме се
психически от потискащата обстановка. На дъщеря ни се
отрази най-зле. Това ни принуди да напуснем Сирия.“
В родината си Джордж е бил търговец – имал е магазин
за платове, а преди години е продавал детски дрехи. Той е
общителен и сладкодумен. Владее кюрдски, арменски, италиански. Пребивавал е за кратко в Канада и САЩ, откъдето
знае английски и малко френски. Казва за съпругата си, че
се е грижила прекрасно за домакинството им. Отношенията им са изпълнени с любов, взаимно разбирателство и
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чувство за хумор – белег, че семейството им има силата да
преодолява трудности и да преминава през тях задружно.
Сарине споделя, че щом са дошли тук, са започнали да
учат български език в курсовете на „Каритас София“. Осъзнала е, че трябва да натрупа нови умения и да работи, за да
помага на семейството си: „Най-напред искам да се съвзема
психически от преживяното, от напускането на дома, след
това – надявам се, ще се почувствам и физически по-добре
и ще бъда готова да започна живота си отново. Все още не
знам езика добре. Много е трудно. „Каритас“ ни помага. Хубаво е, когато знаеш, че някой ти помага. Това те разтоварва психически и усещаш, че не си сам. Когато дойдохме в
„Каритас София“ и поговорихме с хората тук, се почувствахме много по-добре. За нас това е непозната страна и затова помощта на организацията е от голямо значение. Преди
беше агония, изплаквах си очите. Не познавахме никого, не
знаехме към кого да се обърнем. Сега е различно, много подобре. Благодаря на Бог, че „Каритас“ ни помагат, докато
получим статут. Без статут – оставаме без работа“.
Уроците по български е посещавал и Джордж, който
вече уверено поздравява на български и знае ключови фрази. Дъщеря им Анджелина разпределя времето си между
езиковите уроци и арт заниманията за жени в център „Св.
Анна“ към „Каритас София“. Дейностите на „Каритас“ са
съобразени с нуждите на семейството да се интегрират и
да получат социалните контакти, необходимите знания и
умения, за да започнат наново живота си в България.
Попитани за какво мечтаят най-силно в момента, членовете на семейството споделят:
Анджелина: „Иска ми се страната ми да се възстанови и
да стане отново такава, каквато я помня. Надявам се да продължа образованието си и мечтая отново да се занимавам с
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хобито си – да свиря на цигулка. Искам да се развивам. Да
живея както всеки друг в тази държава“.
Сарине: „Засега мечтая да се установим тук, семейството ми – дъщеря ми, синът ми и неговото семейство – всички
да се съберем. Да заживеем тук и да бъдем успешни“.
Част от Джордж сякаш никога не е напускала Сирия. Той
често мисли за дома си, за магазинчето си за платове, за съседите, за миналото си на учител в неделното училище, за
учениците, с които се гордее и за покойния си баща: „Баща
ми, ми казваше: „Ще уважаваш по-възрастните, ще казваш
истината и ще бъдеш добър човек!“, така ми говореше и съм
много горд с него и с това, което ме е научил. Аз самият бях
учител по английски език в неделното училище към църквата в моя роден град. Бях доброволец. Един от моите ученици
дори стана свещеник в Ливан. Много се гордея с него“.
Сега добрината и помощта сякаш се връщат на Джордж�
�������
и семейството му – чрез подадената ръка от „Каритас“. На
въпрос какво представлява „Каритас“ за тях, семейство Заваро са единодушни: „Бог да ви благослови! За нас „Каритас“
е благословия, помощ, благодарни сме им много“, споделя
Сарине, а Джордж допълва: „Каритас“ значи мир, помощ за
хората, изпаднали в беда. Оценяваме помощта им и винаги
ще сме благодарни за нея“.
Сега семейство Заваро искат да забравят болезнените
спомени от миналото и да продължат напред: „Искаме да
учим нови неща, искаме да работим, да живеем като нормални граждани. Не можем да стоим встрани от живота“,
споделя Сарине.
Текст: Елица Ганева,
Сътрудник на „Каритас България“
(Материалът е от 2017 г.)
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„Каритас“ днес

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 СофийскоПловдивска 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“.
www.caritas.bg
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„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 международната мрежа на „Каритас“ („Каритас Интернационалис“, „Каритас Европа“, „Каритас“ организации от
Балканския регион).
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; изграждане на единна и устойчива мрежа на организациите на „Каритас“ в България; привличане на партньори
и спонсори, чрез които федерацията подпомага дейностите
на своите организации членки.
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, 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.
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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 постра
далите.
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.

Управителен съвет
Никополски епископ Петко Христов (президент)
отец Иван Топалски
отец Михал Шлахцяк ОВ
Генерален секретар
Емануил Паташев
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Благотворителна католическа организация „Каритас
Витания“ е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивската 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.
В края на 2014 г. бе създадена енорийската организация
„Каритас Раковски“. Чрез своите дейности енорийският
„Каритас“ разпространява доброволческия дух сред младото поколение в енория „Свети Архангел Михаил“. „Каритас Витания“ е член 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 бед
ните и служи на общото благо. Във всички свои действия
и взаимодействия сътрудниците на организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.
Визия: изграждане на справедливо и устойчиво об
щество, 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,
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болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да
призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят същото.
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 Домашни грижи на „Каритас“, 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 медицинските екипи на „Каритас“ те срещат разбиране, внимание, подкрепа и обич – от които имат най-голяма нужда
в своето ежедневие.
Неделни приключения: всяка неделя, под ръководството на педагог, понякога и с помощта на млади
доброволци, за деца на възраст от 6 до 11 г. се организират различни по вид и съдържание занимания, имащи за
цел пълноценно развитие на потенциала на децата, чрез
запълване на свободното им време с интересни и полезни дейности, игри, образователни филми и др. Предоставяйки извънучилищни дейности и форми за работа с
децата, сътрудниците на „Каритас Витания“ целят да осмислят тяхното свободно време, да подкрепят социално145

то им включване и да намалят риска от отпадането им
от училище. Дейностите се реализират в с. Белозем и гр.
Раковски.
Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора
„Моят ближен“ и фонд „Милосърдие“: 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.).
Реализира се с помощта на фонд „Милосърдие“, създаден
по инициатива на монс. Георги Йовчев – епископ на Софийско-Пловдивска епархия и основател на „Каритас Витания“, като за поддържането на фонда се разчита най-вече
на средства, събрани по време на благотворителни базари
и на дарения на частни лица и фирми.
Хранително подпомагане: в сътрудничество с Българска хранителна банка и местни фирми, преди големите
християнски празници Рождество Христово и Възкресение
Христово се приготвят и раздават хранителни пакети с продукти от първа необходимост на възрастни хора (самотно
живеещи или болни) и на семейства със ниски доходи.
Социално предприятие „Работилница на „Каритас“: в началото на месец ноември 2018 г. отвори врати „Работилница на „Каритас“ – социално предприятие за изработка на свещи и сапуни. Целта на предприятието е да се
отговори на нуждите на местната общност и – чрез един
иновативен за страната ни подход – да се насърчи участието в трудова заетост и да се подкрепи социалното и професионално включване на хора от уязвими групи, най вече на
хора с увреждания и хора в неравностойно положение, на
пазара на труда. Тези хора имат ограничени възможности
за работа, което се дължи на дискриминация, липса на
качествено образование, опит и доверие. Чрез трудовите
дейности, обучение и психо-социална подкрепа искаме да
146

им помогнем да излязат от тази изолация и да възвърнем
тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетворение и значимост.
Да постигнем повече: дейностите по програмата
имат няколко основни цели: духовно развитите на служителите и доброволците на „Каритас Витания“; популяризиране 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 ено
рийската 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“ се организират срещи, обучения и духовни упражнения, които да ги насърчат активно да живеят в любов към ближния. За „Каритас Витания“ 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.
Управителен съвет
отец Румен Станев (председател)
отец Иван Топалски
отец Христо Табаков
Изпълнителен директор
Мария Чепишева
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Русенска католическа организация „Каритас“ („Каритас Русе“) е създадена през 1992 г. като благотворителна
организация на Католическата църква в България с територия на дейност Никополска епархия (Северна България).
Организацията има изградени структури в три населени
места на територията на епархията: Белене – „Каритас Белене“, Малчика – „Каритас Малчика“ и Свищов – „Каритас
Свищов“. „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 ѝ 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.
www.caritas-ruse.bg
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„Каритас Русе“ реализира следните социални услуги и
дейности:
• Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“ –
Русе
• Приют за бездомни хора „Добрият самарянин“ – Русе
• Център за социална рехабилитация и интеграция за
бездомни хора – Русе
• Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ – Русе
• Центрове за домашни грижи (в Белене, Русе, Бърдарски геран, Гостиля)
• Проект „Кухня на колела“ (част от центъра за Домашни
грижи – Русе)
• Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца и лица с увреждания „Св. Винкенти“ – Беленe
• Център за работа с деца в риск – Ореш
• Център за работа с деца в риск – Малчика
• Помощ при бедствия и аварии

Управителен съвет
Никополски епископ Петко Христов (председател)
Елка Дулева
Даринка Калапиш
Изпълнителен директор
Стефан Марков
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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. Организацията
има изградени доброволчески енорийски структури: „Каритас Пловдив“, „Каритас Бургас“, „Каритас Малко Търново“ и „Каритас Куклен“.
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), Веселиново (общ. Тунджа), Харманли и Любимец, 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“.
www.caritas-sofia.org
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„Каритас София“ поддържа следните стационарни
грижи:
• 1 дневен център за стари хора
• 1 дневен център за пълнолетни хора с увреждания
• 2 центъра за социална рехабилитация и интеграция на
деца и младежи с увреждания
• 4 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства
• 1 дропин 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:
• 3 екипа за домашни грижи за стари хора
• 2 екипа за грижа на улицата за бездомни хора
• 1 екип за контрол и превенция на туберкулозата сред
бездомни, роми, инжекционно употребяващи наркотици и хора с алкохолна зависимост, деца в риск
• 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца
и възрастни бежанци
Управителен съвет
проф. д-р Росица Петрова (председател)
отец Михал Шлахцяк ОВ
Весела Чолакова
Изпълнителен директор
Цветомир Думанов
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„Каритас“ в цифри
„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, „Каритас България“ подкрепя своите организации членки в извършването на социална дейност чрез структурите им по
места.
Мрежата на „Каритас“ в България се състои от 3 епархийни и 9 енорийски организации. През 2017 г. в дейнос
тите на федерацията се включиха 632 сътрудници, от които
433 доброволци и 199 служители.
Организациите членки на „Каритас България“ осъщес
твяват 32 услуги в подкрепа на уязвими групи от хора от 27
населени места в България. Нуждаещите се хора, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2017 г., бяха
12 839 души, сред които:
• 499 възрастни хора;
• 5108 бездомни хора;
• 103 жени в неравностойно положение;
• 2145 бежанци и мигранти;
• 642 деца и младежи в риск и с увреждания;
• 4342 получиха хуманитарни помощи.
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Приложения

Документи от създаването на „Каритас България“
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Президенти
и членове на Управителния съвет
на „Каритас България“ през годините

Президенти:
Надка Гиргинчева (1993 – 1996)
д-р Христо Каламов (1996 – 2002)
Никополски епископ Петко Христов
(2002 – понастоящем)

Членове на Управителния съвет:
Александра Тодорова (1993 – 1996)
Емануил Паташев (1993 – 2002)
Станчо Станчев (1996 – 2002)
Ирина Чавдарова (2002 – 2005)
Мария Кандиларова (2002 – 2012)
Весела Садовска (2012 – 2018)
отец Иван Топалски (2005 – понастоящем)
отец Михал Шлахцяк (2018 – понастоящем)
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Адреси

„Каритас България“
1504 София, ул. „Оборище“ №9
тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33
e-mail: caritas@caritas.bg
www.caritas.bg
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„Каритас Витания“
4150 Раковски
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
тел.: 0886 399 115
e-mail: info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg

Раковски
„Каритас Раковски“
Венцислав Чавдаров (енорийски отговорник)
тел.: 0895 847 448
e-mail: rakovski@vitania.caritas.bg
Център за Домашни грижи
Венета Гюлова (ръководител)
тел.: 0889 903 461
e-mail: dg_rakovski@vitania.caritas.bg
Работилница на „Каритас“
Социално предприятие
Венцислав Чавдаров (директор)
гр. Раковски, ул. „Яко Яковски“ 74
тел.: 0895 847 448
e-mail: rabotilnica@vitania.caritas.bg
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Белозем
„Каритас Белозем“
Андрей Кръстев (енорийски отговорник)
с. Белозем, Битов комбинат, ет. 1, заден вход
тел.: 0896 744 479
e-mail: belozem@vitania.caritas.bg

Житница
Център за Домашни грижи
Петя Кантарска (ръководител)
тел.: 0888 128 907
e-mail: caritas_zh@abv.bg
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„Каритас Русе“
7005 Русе
ул. „Байкал“ 10А
тел.: 0882 071 603
e-mail: office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

Белене
„Каритас Белене“
Елка Дулева (енорийски отговорник)
ул. „Бенковски“ №3, Белене 5930
тел. 0882 373 532
e-mail: caritasbelene@abv.bg
Център за Домашни грижи
Румяна Павлова (ръководител)
ул. „Христо Ботев“ №14, Белене 5930
тел.: 0882 275 463
e-mail: caritas@abv.bg
„Св. Викентий“
ЦСРИ за деца и младежи с увреждания
Дарина Добранчева (ръководител)
ул. „Христо Ботев“ №11, ет. 4, Белене 5930
тел.: 0887 158 117
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Малчика
„Каритас Малчика“
Нина Алексиева (енорийски отговорник)
тел.: 0899 728 285
e-mail: caritasmalcica@abv.bg
Център за информиране, консултиране,
обучение и подкрепа на деца в риск
Маринела Баленкова (координатор)
Католическа църква, Енорийски дом,
ул. „Заря“ №7, с. Малчика 5917

Свищов
„Каритас Свищов“
Димка Андреева (енорийски отговорник)
ул. „Йоан Екзарх“ №6, гр. Свищов 5250

Бърдарски геран
Център за Домашни грижи
Стоянка Даковска (ръководител)
тел.: 0887 158 850
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Гостиля
Център за Домашни грижи
Марияна Мравиева (ръководител)
тел.: 0879 482 622

Ореш
Център за информиране, консултиране,
обучение и подкрепа на деца в риск
Елка Иванова (координатор)
ул. „Янтра“ №1, ет.2

Русе
Център за Домашни грижи
Боян Щерев (ръководител)
ул. „Байкал“ №10а, Русе 7013
тел.: 0884 355 437
„Том Сойер“
Център за обществена подкрепа
Зорница Василева (ръководител)
ул. „Богдан Войвода“ №3, Русе 7002
тел.: 082 82 12 15
e-mail: cop@caritas-ruse.bg
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„Милосърдие“
Дневен център за деца с увреждания
Теодора Герганова (ръководител)
ул. „Байкал“ 10 А, Русе 7013
тел.: 082 84 50 59
e-mail: milosardie@caritas-ruse.bg

„Добрият самарянин“
Приют за бездомни
Камен Кънчев (управител)
ул. „Тракция“ №25, Русе
тел.: 082 500 021
e-mail: priut@caritas-ruse.bg

Център за социална рехабилитация
и интеграция
Камен Кънчев (управител)
ул. „Тракция“ №25, Русе
тел.: 082 500 021
e-mail: csri@caritas-ruse.bg
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„КАРИТАС СОФИЯ“
1309 София, ж.к. „Илинден“
бл. 55, вх. В
тел.: 02/ 920 08 25
e-mail: info@caritas-sofia.org
www.caritas-sofia.org

Бургас
„Каритас Бургас“
Отец Михал Шлахцяк ОВ (управител)
ул. „Шейново“ №1, Бургас 8000
тел.: 0886 988 660
Център за мобилна и стационарна грижа
за бездомни хора
Спиридон Панайотов (ръководител)
ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, Бургас 8001
тел.: 0888 200 319
e-mail: caritas.burgas@caritas-sofia.org

Куклен
„Каритас Куклен“
Отец Даниел Жилие (енорийски отговорник)
ул. „Стадиона“ №20, Куклен 4101
тел.: 0877 077 654
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„Св. Св. Кирил и Методий“
Център за подкрепа на деца и семейства
Савина Николова (ръководител)
ул. „Ал. Стамболийски“ №52, Куклен 4101
тел.: 0887 941 365
e-mail: kuklen@caritas-sofia.org

Малко Търново
„Каритас Малко Търново“
Теменуга Коларова (енорийски отговорник)
ул. „Константин Петканов“ №4,
Малко Търново 6058
„Св. Тереза от Калкута“
Център за Домашни грижи
Севдалина Градева (ръководител)
ул. „Княз Борис“ №52, Малко Търново 8162
тел.: 0889 072 338
e-mail: homecare.mt@caritas-sofia.org
„Цветница“
Център за обществена подкрепа
Мария Димиева (ръководител)
Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162
тел.:0882 212 434
e-mail: tsvetnitsa@caritas-sofia.org

170

Пловдив
„Каритас Пловдив“
Весела Чолакова (енорийски отговорник)
ул. „Кръсто Пастухов“ № 22, Пловдив 4000
тел.: 0878 971 190
„Блажени Камен, Павел и Йосафат“
Център за домашни грижи
Галина Христова (ръководител)
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
тел.: 0885 256 420
e-mail: homecare.plovdiv@abv.bg

Баня
Достъп до образователни ресурси
за деца в риск
Мария Димитрова (координатор)
тел.: 0888 232 046
e-mail: banya@caritas-sofia.org

Веселиново
„Свети Франциск“
Дневен център за хора с увреждания
Радост Стефанова (ръководител)
ул. Демокрация“ №2А, Веселиново 8623
тел.: 0885 256 667
e-mail: st.francis@caritas-sofia.org
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Покрован
„Св. Василий Велики“
Дневен център за възрастни хора
Мария Пандова (ръководител)
тел.: 0885 256 677
e-mail: pokrovan@caritas-sofia.org

София
„Благовещение“
ЦСРИ за деца и младежи с увреждания
Вяра Границка (ръководител)
ул. „Киро Тулешков“ №16,
ж.к. „Гоце Делчев“, София 1404
тел.: 0888 987 596
e-mail: blagoveshtenie@caritas-sofia.org
„Готови за училище“
Център за подкрепа на деца и семейства
Петя Младенова (ръководител)
ул. „Суходолска“ №99, кв. „Факултета“, София 1373
тел.: 0888933 184
e-mail: faculteta@caritas-sofia.org
„КаритАрт“
Социално предприятие
Катя Деянова (ръководител)
ул. „Киро Тулешков“ №16
ж.к. „Гоце Делчев“, София 1404
e-mail: office@caritart.bg

172

Мобилен център за бездомни хора
Евелина Налбантова (ръководител)
тел.: 0886 923 216
e-mail: outreach@caritas-sofia.org
„Рождество Христово“
Социален център за жени
в неравностойно положение
Людмила Баликова (ръководител)
ул. „Търново“ №30, ж.к. „Люлин“, София 1324
тел.: 02/ 411 91 75
e-mail: rojdestvo@caritas-bg.org
„Св. Йосиф“
Център за Домашни грижи
Натали Ценкова (ръководител)
ж.к. „Илинден“, бл. 55, вх. В, София 1309
тел.: 0889 899 571
e-mail: homecare.sofia@caritas-sofia.org
„Св. Анна“
Център за интеграция на бежанци и мигранти
Иван Черешаров (ръководител)
ул. „Струма“ №1, София 1202
тел.: 0888 509 837
e-mail: st.anna@caritas-sofia.org
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„Каритас“ в снимки

Откриване на семинар „Каритас“, Хисаря, 2-6 ноември 1994 г.
От ляво на дясно: отец Купен, монс. Шулер (президент на „Каритас Австрия“), монс. Георги (епископ на Софийско-Пловдивската
епархия), монс. Христо (коадитьор на Апостолическия екзарх на
католиците от източен обряд в България), монс. Ауза (шарже да
фер на Апостолическата нунциатура в България), отец Благовест.

Пет години „Каритас България“, гр. София, 17 септември 1998 г.,
ден на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.
177

Подкрепа на бежанци, гр. София, 1999 г.

178

Посещение на президента и генералния секретар на „Каритас
Европа“ – Дени Виено и Херман Икинг, в центъра за деца с увреждания „Милосърдие“, гр. Русе, 1999 г.

Освещаване на новата сграда на център „Милосърдие“, гр. Русе,
2001 г.
179

18-та отчетно-изборна Национална конференция на „Каритас България“, 30.11.2001 г., гр. София. Избор на монсеньор Пет
ко Христов за президент на федерацията и на нови членове на
Управителния съвет.

Ден на „Каритас“ и откриване на център за Домашни грижи на
„Каритас“, гр. Раковски, 10 ноември 2002 г.
180

Социална аптека на „Каритас“, гр. Пловдив, 2002 г.

Домашни грижи на „Каритас“, гр. Белене, 2003 г.
181

Концерт с кауза по повод Световния ден на бежанците, гр. София, 29 юни 2004 г.

Международна конференция за Домашни грижи, гр. София, 2930 май 2006 г. Сред участниците бяха представители на организациите членки на „Каритас Европа“, както и на министерствата
по здравеопазване и министерствата на труда и социалната политика на Германия, Холандия и други европейски държави. По
време на събитието изказвания имаха епископ Петко Христов,
президент на „Каритас България“, и г-н Мариус Вандерс, генерален секретар на „Каритас Европа“.
182

Кампания „Съпричастни за Япония“, гр. Бургас, 2011 г.

Откриване на приюта за бездомни хора „Добрият самарянин“,
гр. Русе, 2012 г.
183

Откриване на Център за изслушване, гр. Бургас, 2013 г.

Училище на „Каритас“, гр. Белене, 2014 г.
184

Хуманитарна подкрепа за пострадали хора от наводнението
в с. Аспарухово през 2014 г.

Национална среща на доброволци, с. Малчика, 2015 г.
185

Национален летен лагер за сътрудници на „Каритас“, гр. Малко
Търново, 2015 г.

Ден на „Каритас“, гр. Куклен, 8 ноември 2015 г.
186

Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора „Моят
ближен“ и фонд „Милосърдие“, гр. Раковски, 25-26.03.2016 г.

Благотворителна кампания в подкрепа на самотна майка и
нейната дъщеря по време на Деня на „Каритас“, 6 ноември 2016 г.
187

Международна кръгла маса с участие на генералния секретар на
„Каритас Европа“ – г-н Хорхе Майер, и представители на „Католически служби за помощ“, „Каритас Германия“, Департамента
за международно развитие на Великобритания, организациите
членки на „Каритас България“ и други неправителствени организации, както и представители на местната власт и институции, гр. София, 11 септември 2017 г.

Училище на „Каритас“, гр. София, 2018 г.
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