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Кои сме ние
•	 Организация,	създадена	през	1993	г.	от	Епископ-
ската	 конференция	 на	 Католическата	 църква	 в	
България.
•	 Федерация	на	епархийни	католически	организа-
ции:	„Каритас	Витания“	към	Софийско-пловдив-
ската	епархия,	„Каритас	Русе“	към	Никополската	
епархия,	„Каритас	София“	към	Апостолическата	
екзархия.
•	 Неправителствена	 организация,	 регистрирана	
в	обществена	полза.
•	 Част	от	световното	семейство	„Каритас	Ин-
тернационалис“	 –	 конфедерация	 на	 благотвори-
телните	организации	на	Католическата	църква,	
включваща	 над	 160	 национални	 организации	 от	
цял	свят.

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

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

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

Български	съвет	за	бежанци	и	мигранти
Българска	платформа	за	международно	развитие

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

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

Нашите принципи
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„ето, сиромахът викна, - и Господ чу  
и го спаси от всичките му беди“ 

(пс.  33, 7)

През	 2018	 г.	 „Каритас	 България“	 отбеляза	 своята	 25-годишнина.	 През	
всичките	тези	години	следвахме	Милосърдния	Исус	в	делата	си	в	под-
крепа	на	изпадналите	в	нужда	братя	и	сестри.	В	първите	години	разда-
вахме	помощи,	но	с	времето	създадохме	устойчиви	и	дългосрочни	со-
циални	услуги	в	подкрепа	на	нуждаещите	се	хора.	Защото	да	нахраниш	
гладния	е	добро	дело,	но	да	му	помогнеш	да	си	стъпи	на	краката	и	да	
започне	да	води	достоен	живот	е	Мисия,	която	всички	ние,	като	добри	
християни,	дължим	на	нашия	Ближен,	особено	когато	той	е	в	нужда.

За	„Каритас“,	като	организация	на	Католическата	църква,	човешкият	живот	е	свещен,	затова	и	в	дейст-
вията	 си	 се	 ръководим	 от	 изконните	 принципи,	 като	 милосърдие,	 състрадание,	 изслушване,	 разби-
ране.	Освен	с	професионални	грижи,	сътрудниците	на	„Каритас“	помагат	на	изпадналите	в	нужда	и	
с	 емоционална	 подкрепа,	 чрез	 която	 болните	 и	 страдащите	 да	 усетят	 спокойствието,	 сигурността	 и	
вярата,	от	които	се	нуждаят,	за	да	продължат	живота	си	достойно.

През	 отминалата	 година	 „Каритас	 България“	 продължи	 да	 оказва	 подкрепа	 на	 своите	 организации	
членки	чрез	дейности,	допринасящи	за	подобряване	и	надграждане	на	духовното	и	професионално	
развитие	на	сътрудниците	на	„Каритас“,	 за	укрепване	на	партньорството	с	международни	и	местни	
организации,	за	популяризиране	и	застъпничество	за	ключови	за	федерацията	каузи	пред	отговорните	
институции	в	България.	

В	рамките	на	Училище	на	„Каритас“	бяха	проведени	редица	обучения,	чрез	които	сътрудниците	на	
„Каритас“	повишиха	своята	мотивация	да	бъдат	рамо	до	рамо	с	бедните	и	болните	и	да	претворяват	с	
по-голямо	усърдие	Христовото	Милосърдие	в	дела.	

Бяха	 проведени	 и	 редица	 благотворителни	 и	 информационни	 кампании,	 сред	 които	 „Защото	 СМЕ	
ХОРА“	фондонабирателна	кампания	в	подкрепа	на	възрастни	хора,	„Какво	е	дом?“,	поставяща	акцент	
върху	причините	за	миграцията	и	правото	на	всеки	човек	да	се	чувства	у	дома,	независимо	къде	се	
намира,	 Ден	 на	 „Каритас“	 –	 информационна	 кампания,	 чрез	 която	 се	 стремим	 да	 провокираме	 съ-
причастност	към	страдащите,	както	и	да	разкажем	повече	за	разнообразните	дейности	на	„Каритас“	в	
подкрепа	на	нуждаещите	се.	Вярваме,	че	чрез	подобни	благотворителни	инициативи	можем	да	прово-
кираме	Любовта,	която	всеки	човек	носи	у	себе	си	и	е	призван	да	дарява	на	Ближния.	

Изхождайки	от	позицията,	че	бедността	е	посегателство	над	човешкото	достойнство	и	нарушаване	на	
основните	човешки	права,	продължихме	и	да	се	застъпваме	пред	отговорните	институции	за	изработ-
ване	и	прилагане	на	ефективни	социални	политики,	които	да	отговарят	на	реалните	нужди	на	бедните	
и	уязвимите.	

Изразявам	сърдечната	си	благодарност	към	всички	сътрудници	на	„Каритас”	в	България,	към	нашите	
партньори	и	дарители,	които	неизменно	бяха	до	нас	и	ни	подкрепяха.	Надявам	се,	с	общите	си	дейст-
вия,	да	бъдем	свидетелство	за	истинска	среща	с	живеещите	в	страдание	и	бедност	наши	братя	и	сестри	
и	в	дух	на	солидарност	и	милосърдна	грижа	да	укрепим	взаимно	вярата	си.	Да	бъдем	единени	в	надеж-
дата	–	израз	на	любовта	на	Бог,	Който	никога	не	изоставя,	уповаващите	се	в	Него.

Монс. Петко Христов
Никополски	епископ
Президент	на	„Каритас	България“
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Годината 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	България“	се	състои	от	3	епархийни	и	9	енорийски	организации.	През	2018	г.	в	
дейностите	на	федерацията	се	включиха	492	сътрудници,	от	които	317	доброволци	и	175	служители.	

Организациите	членки	на	„Каритас	България“	осъществяват	33	услуги	в	подкрепа	на	уязвими	групи	от	
хора	от	26	населени	места	в	България.

През	2018	година	сътрудниците	на	„Каритас“	в	България	всеки месец оказваха подкрепа на 1588 хора 
в уязвимо положение,	като	в	някои	от	случаите	подкрепата	беше	ежедневна,	в	други	–	ежеседмична.	
Сред	подкрепените	хора	бяха:

410 
възрастни хора

64 
хора в уязвимо  

положение

23 
души  

бяха включени  
в социални  

предприятия на 
„Каритас“

335
деца и младежи

229 
бежанци  

и мигранти

488 
бездомни хора

39 
жени
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Нуждаещите	се	хора,	на	които	сътрудниците	на	„Каритас“	в	България	помогнаха	през	2018	г.,	еднократ-
но	или	периодично,	бяха	5 660 души,	сред	които:	
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542 
възрастни хора

673 
хора в уязвимо  

положение

22 
души  

бяха включени  
в социални  

предприятия на 
„Каритас“

490
деца и младежи

2747 
бежанци  

и мигранти

1100 
бездомни хора

86 
жени
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МилоСърдие в дейСтвие

Сътрудниците	на	„Каритас“	в	България	предоставят	ежедневни	комплексни	грижи	и	ус-
луги,	концентрирани	в	центрове	и	мобилни	кабинети,	като	едновременно	с	това	сътруд-
ниците	от	енорийските	организации	ежедневно	се	срещат	с	хора	в	уязвимо	положение	и	
оказват	своевременна	подкрепа	и	грижа.

Възрастни хора (години: 65+)

За възрастни хора в	градовете	София,	Русе,	Бе-
лене,	Пловдив,	Раковски,	Малко	Търново	и	в	се-
лата	Житница	(област	Пловдив),	Бърдарски	геран	
(област	 Враца)	 и	 Гостиля	 (област	 Плевен)	 функ-
ционират	центрове за Домашни грижи на „Ка
ритас“ към	 „Каритас	 София“,	 „Каритас	 Русе“	 и	
„Каритас	Витания“.	Към	центровете	има	мобилни	
екипи	от	медицински	сестри	и	социални	помощ-
ници,	които	предоставят	комплексни	–	здравни	и	
социални,	грижи	в	домовете	на	нуждаещи	се	въз-
растни	хора.	

Мобилните	екипи	на	„Каритас“	предоставят	ком-
плексна	медико-социална	грижа	и	в	още	5	населе-
ни	 места,	 намиращи	 се	 в	 близост	 до	 посочените	
градове	и	села:	до	Малко	Търново	–	селата	Стои-

лово,	Звездец,	Граматиково;	до	Житница	–	селата	
Дуванлии	и	Калояново.

Центърът	 за	 Домашни	 грижи	 на	 „Каритас“	 в	 гр.	
Русе	 реализира	 и	 услугата „Кухня на колела“,	
чрез	която	се	предоставя	храна	по	домовете	и	со-
циална	подкрепа	на	нуждаещи	се	възрастни	хора.	

В	 с.	 Покрован	 (област	 Хасково)	 функционира	
дневният	 център	 „Св. Василий Велики“	 към	
„Каритас	София“,	който	предоставя	дневни	гри-
жи	и	занимания	за	посещаващите	го	възрастни	
хора,	съобразно	техните	индивидуални	потреб-
ности	 и	 нужди	 от	 организиране	 на	 свободното	
време,	взаимопомощ,	закрила	и	социална	интег-
рация.	
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За жени в неравностойно по
ложение в	 гр.	 София	 функци-
онира	 центърът	 за	 социална	
рехабилитация	 и	 интеграция	
„Рождество Христово“ към	
„Каритас	София“,	който	предос-
тавя	 социална,	 емоционална,	
психологическа	подкрепа	и	спе-
циализирани	 консултации	 на	
самотни	майки,	социално	слаби	
жени,	 жени,	 жертви	 на	 домаш-
но	 насилие,	 жени	 с	 психически	
и	физически	увреждания,	жени	
бежанки.	 Осъществяват	 се	 и	
дейности	по	превенция	изоста-
вянето	 на	 новородени,	 както	 и	
за	 повишаване	 на	 родителския	
капацитет	 при	 млади	 майки.	
Предлага	 се	 и	 обучение	 и	 въз-
можност	за	работа	в	социално-
то	 предприятие	 на	 центъра,	 в	
което	 се	 изработват	 сувенири.	
Центърът	предоставя	и	подслон	
в	защитено	жилище,	организира	
лятна	занималня	за	деца,	както	
и	социална	трапезария	за	хора	в	
неравностойно	положение.

За жертви на трафик и на до
машно насилие в	 град	 Русе	
функционира	Кризисен център 
към	 „Каритас	 Русе“,	 предоста-
вящ	настаняване	и	възможност	
за	 поддържане	 на	 лична	 хиги-
ена	 и	 уединение,	 хуманитарна	
помощ,	 индивидуална	 интер-
венция	за	преодоляване	на	пси-

хическите	 травми,	 социални	
консултации	 и	 посредничество	
при	насочване	към	алтернатив-
ни	услуги	в	подкрепа	на	социал-
ното	 включване,	 емоционална	
подкрепа,	 консултация	 с	 адво-
кат,	 съдействие	 за	 връзка	 с	 ин-
ституции,	организиране	на	сво-
бодното	време.	

Жени в неравностойно положение
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Деца и младежи в риск и с увреждания Деца и младежи в риск и с увреждания 

За деца, младежи и пълнолет
ни хора с увреждания функ-
ционират	 дневните	 центро-
ве	 и	 центровете	 за	 социална	
рехабилитация	 и	 интеграция	
„Благовещение“	 в	 гр.	 София,	
„Милосърдие“	в	 гр.	Русе,	„Св. 
Франциск“	в	с.	Веселиново	(об-
ласт	Ямбол)	и	„Св. Викентий“	
в	Белене	към	„Каритас	София“	
и	 „Каритас	 Русе“.	 Центровете	
предоставят	 комплексни	 про-
фесионални	 грижи	 и	 услуги,	
като	 кинезитерапия,	 психо-
терапия,	 логопедични	 зани-
мания,	 арт-	 и	 трудотерапия	 и	
други	специализирани	занима-
ния,	съобразени	със	здравните,	
образователни	 и	 рехабилита-
ционни	 потребности	 на	 деца-
та	 и	 младежите.	 Осигурява	 се	
професионална	 подкрепа	 и	 на	
родителите	на	децата.

За деца и семейства в риск 
функционират	 центровете	 за	
обществена	 подкрепа	 и	 цен-
тровете	 за	 информиране,	 кон-
султиране,	обучение	и	подкре-
па	 в	 с.	 Ореш	 (област	 Велико	
Търново),	 „Св. Св. Кирил и 
Методий“	 в	 гр.	 Куклен,	 „Том 
Сойер“	 в	 гр.	 Русе	 и	 „Цветни
ца“	 в	 гр.	 Малко	 Търново,	 „Го
тови за училище“	в	гр.	София	
към	„Каритас	Русе“	и	„Каритас	
София“,	които	реализират	спе-

циализирани	 социални,	 пси-
хологически	 и	 образователни	
дейности.	Осигурява	се	профе-
сионална	 подкрепа	 и	 на	 роди-
телите	на	децата.

По програма „Достъп до обра
зователни ресурси“	 в	 с.	 Баня	
(област	 Сливен)	 „Каритас	 Со-
фия“	 осъществява	 дейности	 за	
социална	 и	 образователна	 ин-
теграция	на	деца	от	етнически-
те	 малцинства.	 Осигурява	 се	 и	

храна,	както	и	различни	по	вид	
извънучебни	занимания.	Освен	
с	 децата,	 се	 работи	 и	 с	 техните	
семейства.

Неделни приключения: в	 с.	
Белозем	 и	 гр.	 Раковски	 „Ка-
ритас	 Витания“	 организира	
занималня	 за	 деца	 на	 възраст	
от	 6	 до	 11	 г.	 Всяка	 неделя,	 под	
ръководството	 на	 педагог,	 по-
някога	 и	 с	 помощта	 на	 млади	
доброволци,	 за	 децата	 се	 орга-
низират	различни	по	вид	и	съ-
държание	 занимания,	 имащи	
за	 цел	 пълноценно	 развитие	
на	 потенциала	 им,	 чрез	 запъл-
ване	на	свободното	им	време	с	
интересни	и	полезни	дейности,	
игри,	 образователни	 филми	 и	
под.	 Предоставяйки	 извъну-
чилищни	дейности	и	форми	за	
работа	 с	 децата,	 сътрудниците	
на	 „Каритас	 Витания“	 целят	
да	 осмислят	 тяхното	 свободно	
време,	да	подкрепят	социално-
то	 им	 включване	 и	 да	 намалят	
риска	от	отпадането	им	от	учи-
лище.	
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Бездомни хора

За бездомни хора в	 гр.	 София	
функционира	Мобилен център 
за подкрепа към	 „Каритас	 Со-
фия“,	 чрез	 който	 се	 предоставя	
здравна,	 социална	 и	 психоло-
гическа	подкрепа,	храна,	дрехи,	
лекарства	 от	 първа	 необходи-
мост,	съдействие	за	издаване	на	
документи,	 съдействие	 за	 вре-
менно	 настаняване	 в	 приюти	
или	 кризисни	 центрове,	 кон-
такти	 със	 социални	 и	 здравни	
институции,	 изследване	 за	 ту-
беркулоза	 и	 кръвнопреносими	
болести	–	ХИВ,	хепатит	B,	хепа-
тит	С,	сифилис.	

В	гр.	Бургас	функционира	Цен
тър за мобилна и стационарна 
грижа към	 „Каритас	 София“,	
който	 предоставя	 възможност	
за	битово-хигиенно	обгрижване	
(ползване	на	душ,	подстригване,	
бръснене,	пране	на	дрехи	и	по-
лучаване	на	чисти	дрехи),	храна	
и	 топли	 напитки,	 лекарства	 от	
първа	 необходимост	 и	 хигиен-
ни	 консумативи,	 съдействие	 за	
издаване	 на	 документи	 (лични	
карти,	за	настаняване	в	социал-
ни	домове,	за	ТЕЛК),	насочване	
и	посредничество	пред	различ-
ни	институции,	консултиране	и	

съдействие	 при	 търсене	 на	 ра-
бота,	посредничество	с	близки	и	
роднини,	програма	за	жилищно	
настаняване.

В	 гр.	 Русе	 функционира	 прию
тът „Добрият самарянин“ към	
„Каритас	 Русе“,	 който	 предос-
тавя	подслон,	храна,	дрехи,	въз-
можност	за	поддържане	на	личен	
тоалет	 (къпане,	 пране),	 здравни	
грижи,	 социални	 консултации,	
съдействие	за	намиране	на	рабо-
та,	издаване	на	документи,	при-
дружаване	до	институции.

За хора, останали без дом и жи
веещи в риск,	в	гр.	Русе	функци-
онира	 Център за социална ре
хабилитация и интеграция към	
„Каритас	 Русе“,	 предоставящ	
рехабилитация,	психологическо	
консултиране,	 социално-прав-
ни	консултации,	образователно	
и	професионално	обучение,	из-
готвяне	и	осъществяване	на	ин-
дивидуални	 програми	 за	 соци-
ално	 включване,	 трудотерапия	
–	 дърводелство,	 биоземеделие,	
пчеларство,	 готварство;	 музи-
котерапия;	арт-терапия.
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Бежанци и мигранти

За хора, получили бежански 
или хуманитарен статут,	 в	 гр.	
София	 работи	 центърът за 
интеграция „Св. Анна“ към	
„Каритас	 София“,	 предоставящ	
социални	 консултации,	 психо-
логическа	подкрепа,	курсове	по	
български	 език,	 съдействие	 за	
адресна	 регистрация,	 за	 запис-
ване	 при	 личен	 лекар,	 помощ	
при	намиране	на	жилище	и	ра-

бота,	 арт	 занимания,	 програма	
за	 жилищно	 настаняване,	 мен-
торска	 програма	 и	 други	 дей-
ности,	 подпомагащи	 процеса	
на	 интеграция	 в	 българското	
общество.

За хора, търсещи закрила, на
станени в приемателните цен
трове към Държавната аген
ция за бежанците,	 „Каритас	

София“	реализира:	проект	„Бе-
жанци“,	чрез	който	доброволци	
участват	 в	 дейности	 по	 обуче-
ние	и	образование	на	деца,	мла-
дежи	и	възрастни	хора,	органи-
зират	 се	 и	 игри	 и	 занимания	 с	
децата,	 уроци	 по	 български	 и	
английски	език,	курсове	по	гот-
варство,	 приложни	 изкуства,	
музика,	 театър	 и	 други	 видове	
занимания;	 проект	 „Играем	 и	
учим“,	 чрез	 който	 служители	
на	 „Каритас“	 организират	 дей-
ности	 със	 занимателно-игрови	
характер	 за	 деца,	 младежи	 и	
жени,	уроци	по	български	език,	
наука,	изкуства,	спорт,	както	и	
подготвителни	курсове	по	бъл-
гарски	език	за	деца	в	училищна	
възраст.

За хора, пребиваващи в Спе
циалните домове за временно 
настаняване на чужденци в 
Бусманци и Любимец,	 „Кари-
тас	 София“	 организира	 нефор-
мални	 обучителни	 дейности	 и	
арт-занимания.
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Доброволците – вестители и посланици на човеколюбието

Доброволчеството	e	безценно	деяние	за	онези,	които	го	получават	и	
безценен	опит	за	онези,	които	го	сътворяват.	„Каритас“	винаги	е	ра-
ботила	с	доброволци,	които,	водени	от	християнските	добродетели	
и	вътрешното	си	чувство	за	съпричастност,	са	се	превърнали	във	
вестители	и	посланици	на	човеколюбието.	През	2018	г.	в	дейности-
те	на	„Каритас“	в	България	се	включиха	317 доброволци.	

Благодарим	на	всички	добровол-
ци	на	„Каритас“	за	дареното	вре-
ме	и	работа	в	служба	на	бедните	
и	нуждаещи	се	хора.	Благодарим	
ви,	 че	 споделяте	 най-ценното	
–	времето,	знанията	и	уменията	
си,	 и	 с	 това	 правите	 светът	 по-
приветливо	място	за	живеене.	

Социално предприемачество

В подкрепа на младежи с ув
реждания и техните родители  
в	град	София	функционира	со
циалното предприятие „Ка
ритАрт“ към	 „Благовещение“	
–	 център	 за	 социална	 рехаби-
литация	 и	 интеграция	 на	 деца	
и	 младежи	 с	 увреждания	 към	
„Каритас	 София“.	 „КаритАрт“	
работи	в	областта	на	приложно-
то	 изкуство,	 в	 него	 се	 изработ-
ват	 поздравителни	 картички	 за	
официални	 и	 лични	 празници.	

Целта	на	социалното	предприя-
тие	е	чрез	изработването	и	про-
дажбата	 на	 уникални	 картички	
да	 даде	 възможност	 на	 младе-
жите	 с	 увреждания	 и	 техните	
родители	да	покажат	талантите	
си,	да	изградят	и	доразвият	ра-
ботни	 и	 социални	 умения,	 да	
придобият		увереност,	че	са	по-
лезни	за	обществото	и	да	полу-
чат	финансова	подкрепа.

В подкрепа на хора в уязвимо 
положение в	гр.	Раковски	функ-
ционира	 социалното предпри
ятие „Работилница на „Кари
тас“ към	 „Каритас	 Витания“.	
В	 него	 се	 изработват	 сапуни	 и	
свещи.	„Работилница	на	„Кари-
тас“	 осигурява	 възможност	 за	
работа	на	хора	в	неравностойно	
положение	–	хора	с	увреждания,	
дългосрочно	 безработни	 и	 др.	
Участието	в	трудовите	дейности	
и	обученията,	както	и	психо-со-
циалната	подкрепа	от	професи-
оналния	екип		помага	на	хората	
в	уязвимо	положение	да	натру-

пат	 трудов	 опит,	 да	 възвърнат	
самочувствието	и	достойнство-
то	 си,	 да	 усетят	 чувството	 на	
удовлетвореност	и	значимост	и	
да	 преодолеят	 социалната	 изо-
лация,	в	която	се	намират.

За уязвими групи от хора в	гр.	
София	 работи	 бистро „Карис
то“ към	„Каритас	София“,	пред-
лагащо	 вкусна	 традиционна	
храна.	Социалното	предприятие	
дава	възможност	на	хора	в	уяз-
вима	 ситуация	 да	 усъвършен-
стват	 своите	 професионални	
умения	и	да	получават	доходи.

Социално фермерство: в	 гр.	
Раковски	 „Каритас	 Витания“	
се	ангажира	със	социално-пред-
приемаческа	 дейност,	 свързана	
със	 засаждане	 на	 земеделски	
култури	и	тяхното	обработване.	
Събраните	 средства	 от	 продук-
цията	 се	 използват	 за	 подпо-
магане	 дейностите	 на	 „Каритас	
Витания“	 в	 подкрепа	 на	 уязви-
ми	групи	от	хора.
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ЗаСтъпничеСтво
Следвайки	 мисията	 си	 да	 бъде	 в	 подкрепа	 на	 бедните	 и	 нуждаещите	 се	 хора,	 „Каритас	
България“	планира	и	осъществява	редица	застъпнически	действия	пред	правителството	
и	 отговорните	 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.	

вЪЗРАСТнИ хоРА (години: �5+)
Изключително	 тревожно	 за	
„Каритас“	 е	 положението	 на	
повечето	 от	 възрастните	 хора	
в	България,	които	са	лишени	от	
възможността	 за	 заслужено	 и	
достойно	изживяване	на	стари-
ните	и	са	изоставени	на	„произ-
вола	 на	 съдбата“.	 Преобладава-
ща	част	от	възрастните	хора	са	
с	ограничени,	недостатъчни	до-
ходи	и	не	са	в	състояние	да	по-
криват	ежедневните	си	нужди.

Много	от	възрастните	хора	нямат	
близки	 и	 роднини	 или	 техните	
деца	 живеят	 и	 работят	 надалеч.	
Други,	по	различни	причини,	не	
разчитат	на	подкрепата	на	семей-

ството	си.	Много	от	възрастните	
хора	живеят	в	изолация,	сами	–	в	
махалата	на	село	или	анонимни	
и	забравени	в	големия	град.	По-
голяма	част	от	възрастните	хора	
страдат	 от	 сериозни	 заболява-
ния	 и	 това	 изисква	 специално	
внимание	и	грижа.

Възрастните	 хора	 имат	 затруд-
нен,	ограничен	и	често	напълно	
липсващ	достъп	до	социални	и	
здравни	 услуги.	 Причините	 за	
това	 са	 разнообразни:	 от	 това,	
че	в	населеното	място	няма	ни-
какви	услуги,	до	това,	че	някои	
здравни	 грижи,	 като	 болногле-
дачи,	 например,	 или	 домашна	

медицинска	 сестра,	 могат	 да	 се	
осигурят	само	частно	и	струват	
скъпо.	Свързани	са	и	с	това,	че	
живеейки	 в	 изолация,	 възраст-
ните	 хора	 нямат	 информация,	
често	не	са	в	състояние	да	раз-
берат	 и	 попълнят	 документи	 и	
изпълнят	 всички	 администра-
тивни	задължения,	за	да	се	въз-
ползват	от	даден	вид	подкрепа.	
Състоянието	на	много	от	тях	не	
им	 позволява	 да	 обикалят	 раз-
личните	институции.

Традицията	 в	 страната	 ни	 по-
казва,	че	възрастните	хора	пред-
почитат	да	изживеят	старините	
си	в	собствения	си	дом.	Липсата	
на	подкрепа,	услуги	и	помощ	от	
близките	 и	 социалната	 система	
ги	 принуждава	 да	 виждат	 като	
единствено	 спасение	 живота	 в	
институция.	 Това	 често	 е	 свър-
зано	с	изключителна	тежка	емо-
ционална	травма	за	възрастния	
човек.	Затова	и	„Каритас“	отде-
ля	специално	внимание	на	под-
крепата	на	възрастните	хора	–	и	
в	 малките	 населени	 места,	 и	 в	
големите	 градове,	 чрез	 предос-
тавянето	 на	 комплексни	 здрав-
но-социални	 грижи	 в	 техните	
собствени	домове.

През	 2018	 г.	 „Каритас	 България“	 изрази	 свои	 позиции	 и	 сподели	 своя	 опит	 в	 редица	 конференции,	
срещи,	семинари	на	местно	и	на	международно	ниво,	както	и	в	работни	групи	към	ключови	български	
институции.	Поставихме	акцент	върху	въпроси,	свързани	с	детската	и	младежката	бедност	и	тази	сред	
възрастните	хора,	хората,	търсещи	и	получили	международна	закрила	и	бездомните	хора.	Поставихме	
във	фокуса	на	вниманието	си	и	семейството,	водени	от	разбирането,	че	подкрепата	за	изпадналия	в	
нужда	човек,	ще	бъде	най-адекватна	чрез	съдействие	на	членовете	на	неговото	семейство.	
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Демографската	 картина	 и	 теж-
кото	 положение,	 в	 което	 се	
намират	 голяма	 част	 от	 въз-
растните	хора,	изискват	реали-
зирането	на	спешни,	комплекс-
ни	 и	 неотложни	 мерки,	 които	
да	 осигурят	 реална	 и	 адекват-
на	 на	 нуждите	 на	 възрастните	
хора	подкрепа.	

Необходимо	 е	 да	 се	 осигури	
възможност	за	ползване	на	раз-
лични	социални,	здравни	и	ком-
плексни	услуги	в	домашна	среда	
и	в	общността,	които	да	са	дос-
тъпни	като	цена	и	да	не	зависят	
от	това	в	кое	населено	място	на	
страната	живее	възрастният	чо-
век.	Тези	услуги,	от	една	страна,	
ще	 имат	 превантивен	 характер	
и	 ще	 помогнат	 за	 оптималното	
и	 максимално	 дълго	 поддър-
жане	 на	 самостоятелността	 на	
възрастния	 човек	 и	 участието	
му	в	социалния	живот	и	от	дру-
га	 –	 ще	 му	 осигурят	 необходи-
мата	 психо-социална	 и	 здравна	
грижа,	 тогава	 когато	 той	 не	 е	 в	
състояние	 сам	 да	 се	 грижи	 за	
себе	си	и	състоянието	му	изис-
ква	 наблюдение	 и	 дългосрочни	
грижи.

Препоръки на „Каритас България“:

Планирането	 и	 предоставянето	
на	 дългосрочните	 грижи	 тряб-
ва	 да	 се	 основава	 на	 персона-
лизирана	 грижа,	 съобразена	 с	
индивидуалните	 потребности	
и	зачитане	на	достойнството	на	
възрастните	 хора	 в	 противовес	
на	 досегашния	 институциона-
лен	подход.

Нужно	е	да	се	осигури	равнопо-
ставеност	 на	 всички	 доставчи-
ци	на	услуги	за	възрастни	хора,	
включително	и	в	домашна	среда,	
по	 отношение	 на	 изискванията	
за	регистрация	и	достъп	до	въз-
можности	за	финансиране.	Това	
ще	осигури	възможност	за	раз-
витие	на	повече	и	разнообразни	
по	вид	услуги	и	ще	даде	възмож-
ност	на	възрастните	хора	да	на-
правят	избор	и	да	ползват	онези	
услуги,	които	най-точно	отгова-
рят	 на	 техните	 потребности	 и	
желания.

Нужно	е	да	се	синхронизира	ра-
ботата	между	здравното	и	соци-
алното	 министерство	 като	 ра-
ботни	звена	по	темата	с	оглед	на	
осигуряване	на	единна	дискусия	
и	синхронизиране	на	идеите	на	

двете	 министерства	 за	 разви-
тието	 на	 различни	 форми	 на	
дългосрочна	грижа,	които	имат	
интегриран	характер	на	предос-
тавяне	на	подкрепа	и	включват	
здравни	и	социални	дейности.

Необходимо	 е	 да	 се	 работи	 ак-
тивно	 за	 разработването	 на	
подходящи	механизми,	които	да	
осигурят	необходимата	грижа	на	
утрешните	възрастни	хора	(ние	
самите),	 тогава,	 когато	 техният	
брой	 ще	 бъде	 по-голям,	 броят	
на	 работещите,	 които	 осигуря-
ват	 постъпления	 за	 социалната	
и	здравната	система	–	значител-
но	 по-малък,	 а	 зависимостта	 и	
нуждата	 от	 дългосрочна	 гри-
жа	–	по-големи.

Домашни грижи  
за възрастните хора 

На	15	ноември	2018	г.	„Каритас	
България“	публикува	изданието	
„Домашни	 грижи	 за	 възраст-
ните	 хора“,	 поставящо	 акцент	
върху	 ролята	 на	 интегрирани-
те	 здравно-социални	 услуги	 в	
домашна	 среда	 и	 приноса	 им	
за	това	възрастните	хора	да	из-
живеят	старините	си	достойно.	
Изданието	 може	 да	 бъде	 про-
четено	 на	 сайта	 на	 „Каритас	
България“:		www.caritas.bg	
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В	 обсега	 на	 вниманието	 на	
„Каритас“	 е	 и	 нарастващата	 и	
ставаща	 все	 по-видима	 по	 на-
шите	 улици	 група	 на	 бездом-
ните	 хора.	 Различни	 причини	
и	тежки	ситуации	в	живота	на	
хората	ги	отвеждат	на	улицата.	
Бездомните	хора	са	в	изключи-
телно	 уязвима	 ситуация,	 те	 са	
не	само	без	дом,	но	имат	и	мно-
го	 други	 сериозни	 проблеми.	
Сред	тези	хора	има	изоставени	
възрастни,	 хора	 с	 увреждания	
(с	 физически,	 интелектуални	
проблеми,	с	тежки	психични	за-
болявания),	жертви	на	насилие	
или	 имотни	 измами,	 хора	 със	
зависимости,	бивши	затворни-
ци	и	др.	Част	от	тези	хора	са	в	
тежко	състояние.

БеЗдоМнИ хоРА

Необходимо	 е	 да	 се	 направят	
сериозни	проучвания	с	оглед	на	
получаване	на	реалната	картина	
и	 представа	 за	 мащаба	 на	 този	
проблем,	 разнообразните	 при-
чини,	 водещи	 до	 бездомност	 и	
специфичните	проблеми	на	без-
домните	хора.	

Трябва	 да	 се	 развият	 различни	
по	 форма	 и	 вид	 услуги	 за	 под-
крепа,	 като	 мобилни	 услуги	 за	
работа	на	улицата,	дневни	цен-
трове,	 резидентни	 услуги.	 Не-
обходимо	е	да	има	места,	къде-

то	бездомните	хора	да	могат	да	
поддържат	 личната	 си	 хигиена,	
да	бъдат	изслушани,	да	получат	
медикаменти	 от	 първа	 необхо-
димост.	

Много	е	важно	да	се	обърне	спе-
циално	внимание	на	бездомните	
хора	в	начална	фаза	на	бездом-
ност,	 за	 да	 се	 предотврати	 тях-
ното	 маргинализиране,	 както	 и	
на	 бездомните	 в	 изключително	
уязвимо	положение	(болни,	въз-
растни,	с	трайни	увреждания	и	
под.).

Препоръки на „Каритас България“:

В	 страната	 ни	 функционират	
само	 няколко	 приюта	 и	 Цен-
трове	 за	 временно	 настанява-
не,	 които	 не	 могат	 да	 покрият	
комплексните	 нужди	 на	 без-
домните	 хора	 и	 осигуряват	
само	 временен	 краткосрочен	
подслон.	Няма	подкрепящи	ус-
луги	 за	 бездомните	 хора,	 няма	
социални	 жилища	 и	 полити-
ка	 за	 жилищно	 настаняване,	
съществуващите	 социални	 и	
здравни	 услуги	 са	 недостатъч-

ни	 и	 на	 практика	 недостъпни	
за	 бездомните	 хора,	 липсват	
важни	 звена	 за	 интегрирана	
здравно-социална	 грижа,	 не	 са	
достатъчно	развити	и	не	функ-
ционират	 добре	 различните	
системи,	 които	 имат	 отноше-
ние	 към	 бездомността	 (напри-
мер,	 за	 психиатрична	 помощ	
и	 т.н.).	 Допълнителни	 услуги	
за	 настаняване	 на	 бездомните	
хора	се	откриват	единствено	по	
спешност	през	зимата.
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децАТА И БедноСТТА

Децата	са	една	от	най-уязвими-
те	 групи,	 изложени	 на	 риск	 от	
бедност	 и	 социална	 изолация.	
Бедността	сред	децата	не	се	из-
разява	 само	 в	 липсата	 на	 пари.	
Тя	е	и	липсата	на	добри	условия	
на	живот,	на	възможност	за	до-
бро	 и	 качествено	 образование	
и	 достъп	 до	 адекватни	 здравни	
грижи.	 Общоприето	 е,	 че	 ран-
ната	 детска	 възраст	 е	 най-кри-
тичната	 фаза	 в	 развитието	 на	
човека	 и	 че	 бедността	 в	 тази	
възраст	 може	 да	 увреди	 децата	
психологически,	 физически	 и	
емоционално.

Наблюдава	 се	 занемаряване	 и	
липсата	 на	 грижа	 за	 децата	 в	
изключително	 бедни	 семей-
ства,	 с	 множество	 съпътства-
щи	 проблеми	 (зависимости,	
домашно	 насилие,	 липса	 на	
родителски	 капацитет,	 дълго-
трайна	 безработица,	 психична	
болест,	 в	 ромската	 общност	 и	
др.).	 Има	 абсолютно	 маргина-

лизирани	 семейства,	 които	 не	
попадат	 в	 обсега	 на	 социална-
та,	 здравната	 и	 образователна-
та	 система,	 в	 които	 децата	 не	
получават	 грижа	 и	 внимание,	
не	 се	 развиват,	 не	 посещават	
детско	заведение	или	училище,	
не	разполагат	с	достатъчно	хра-
на,	добри	жилищни	и	хигиенни	
условия,	дрехи,	обувки.	Родите-

лите	са	с	тежки	проблеми	и	не	
са	 в	 състояние,	 без	 подкрепа,	
да	 полагат	 отговорна	 грижа	 за	
своите	 деца.	 За	 съжаление,	 не	
се	 полагат	 достатъчно	 усилия	
за	 превенция	 на	 изоставянето	
на	 деца,	 както	 дългосрочна	 и	
целенасочена	подкрепа	за	таки-
ва	рискови	семейства.

Притеснителен	е	и	ограниченият	
достъп	на	децата	от	бедни	семей-
ства	 до	 занимания	 за	 развитие	
на	таланти,	спорт,	допълнително	
обучение,	 което	 да	 им	 осигури	
възможност	за	достъп	до	добри	
училища	 и	 университети,	 а	 в	
бъдеще	 и	 добра	 работа.	 Всички	
тези	 възможности	 са	 свързани	
със	 сериозно	 заплащане,	 а	 бе-
дните	семейства	нямат	свободен	
финансов	ресурс	за	това.

Обръщаме	внимание	и	на	труд-
ната	ситуация,	в	която	често	от-
глеждат	 децата	 си	 самотни	 ро-
дители.	Работата	на	„Каритас“	в	
подкрепа	на	тази	група	показва,	
че	 най-често	 в	 изключително	
трудна	 ситуация	 са	 самотни	
майки,	 които	 са	 с	 придружава-
щи	проблеми	(дългосрочно	без-
работни,	с	психична	болест	или	
друго	 сериозно	 заболяване,	 не	
разчитат	на	подкрепата	на	свои	
близки,	без	жилище	и	т.н.).
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Нужно	е	да	се	обърне	специал-
но	внимание	и	подкрепа	–	мате-
риална,	психологическа,	достъп	
до	 услуги	 (социални,	 здравни,	
образователни),	 достъп	 до	 па-
зара	 на	 труда,	 на	 родителите	
от	рисковите	групи	–	социално	
слаби	 семейства,	 самотни	 ро-
дители	и	под.	

Необходимо	 е	 да	 има	 и	 сери-
озна	 превантивна	 работа	 и	
контрол,	 които	 могат	 да	 до-
принесат	 за	 предотвратяване	
на	задълбочаването	на	тези	из-
ключително	сериозни	и	трево-
жещи	проблеми.

Считаме,	че	е	нужно	да	има	аб-
солютна	 симбиоза	 и	 съвмест-
на	 работа	 между	 семейството,	
училището	и	социалната	систе-
ма	 на	 държавата.	 Необходим	 е	
комплексен	 подход	 и	 работа	 с	
цялото	семейство,	за	преодоля-
ване	на	различните	проблеми	и	
постигането	 на	 ефективни	 ре-
зултати.

БедноСТТА СРед МЛАдИТе хоРА в евРопА

На	28	март	2018	г.	бе	публику-
ван	 докладът	 „Младите	 хора	 в	
Европа	 между	 надеждата	 и	 от-
чаянието“,	базиран	на	проучва-
нията	 на	 16	 „Каритас“	 органи-
зации,	 сред	 които	 и	 „Каритас	
България“.	

Докладът	 разглежда	 причините	
за	бедността	сред	младите	хора	
в	 Европа,	 представя	 анализ	 на	
ефективността	 на	 действащи-
те	политики	за	справяне	с	мла-
дежката	 бедност	 на	 европейско	
равнище	и	на	равнището	на	от-

делните	страни	членки	на	ЕС	и	
предоставя	 препоръки	 за	 спра-
вяне	с	очертаните	проблеми.	

Освен	„Каритас	България“,	при-
нос	 за	 изследването	 имат	 „Ка-
ритас“	организации	от	Австрия,	
Белгия,	Кипър,	Чехия,	Финлан-
дия,	 Франция,	 Германия,	 Гър-
ция,	 Ирландия,	 Италия,	 Люк-
сембург,	 Малта,	 Португалия,	
Румъния	 и	 Великобритания.	
Докладът	 може	 да	 бъде	 проче-
тен	на	сайта	на	„Каритас	Бъл-
гария“:	www.caritas.bg.	

Препоръки на „Каритас България“:
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БежАнцИ И МИГРАнТИ

„Каритас”	се	застъпва	за	достоен	прием	и	живот	в	българ-
ското	общество	на	мигрантите	и	бежанците,	чрез	осигуря-
ването	 на	 условия	 за	 първоначална	 адаптация	 на	 хората,	
търсещи	 международна	 закрила	 в	 страната	 ни,	 както	 и	 за	
успешна	интеграция	на	вече	получилите	международна	за-
крила.	

Полагаме	усилия	хората,	засегнати	от	войната,	останали	без	
близки	и	дом,	да	усетят	спокойствието	и	сигурността,	от	ко-
ято	се	нуждаят,	за	да	продължат	живота	си	достойно.	Вярва-
ме,	че	принципът	на	солидарност	е	необходимият	подход	за	
разрешаване	на	бежанската	криза,	така	че	да	се	гарантират	
основните	права	и	да	се	запази	човешкото	достойнство	на	
хората,	търсещи	подслон,	за	да	спасят	живота	си.	

Нужно	е	да	бъде	гарантиран	достъп	до	подходящи	подкре-
пящи	 дейности	 (психологическа	 помощ,	 здравни	 грижи,	
адекватни	социални	услуги	и	т.н.)	за	уязвими	групи	от	хора,	
търсещи	и	получили	международна	закрила	(непридружени	
деца,	хора	с	увреждания,	възрастни,	самотни	майки	и	др.)	в	
процеса	на	тяхната	адаптация	и	интеграция.	

Необходимо	е	да	се	обърне	специално	внимание	на	непри-
дружените	деца:	осигуряване	на	защитени	пространства	за	
тях	на	граничните	пунктове	и	в	приемателните	центрове,	га-
рантиране	на	работещ	механизъм	за	защита	на	най-добрия	
интерес	на	детето,	осигуряване	на	законен	представител,	от-
делен	социален	работник	по	случая,	преводач,	който	да	уле-
снява	този	процес.

Необходимо	е	да	се	гарантира	достъпа	на	хората,	търсещи	
международна	закрила,	до	обучение	по	български	език.	Во-
дени	от	това	разбиране,	разработихме	програми	за	обучение	
по	български	език	за	деца	и	възрастни,	търсещи	и	получи-
ли	международна	закрила.	През	2018	г.	те	бяха	одобрени	от	
Министерството	на	образованието	и	науката.	По	тях	ще	се	
провежда	допълнителното	обучение	на	децата	бежанци	по	

Препоръки на „Каритас България“:

български	език	в	училище,	както	и	кур-
совете	по	български	език	за	възрастни-
те	 бежанци.	 Програмите	 за	 обучение	
по	 български	 език	 на	 „Каритас“	 бяха	
разработени	 в	 рамките	 на	 дейността	
„Достъп:	осигуряване	на	пълен	достъп	
до	националната	образователна	систе-
ма	за	търсещи	закрила	и	бежанци“.

„Общ	дом“:през	2018	година	извърши-
хме	 изследователска	 работа,	 на	 базата	
на	 която	 беше	 подготвен	 работният	
вариант	 на	 доклада	 „Общ	 дом“,	 който	
има	 за	 цел	 да	 представи	 темата	 „Миг-
рация“	в	българския	контекст	–	както	
по	 отношение	 на	 емиграцията,	 така	 и	
на	имиграцията	в	страната	ни.	Докла-
дът	съдържа	и	препоръки	на	„Каритас	
България“	по	темата.	Докладът	ще	бъде	
публикуван	и	разпространен	през	2019	
г.	 Информацията	 в	 него	 ще	 бъде	 из-
ползвана	 за	 изготвяне	 на	 сравнителен	
анализ	по	темата	на	европейско	равни-
ще	–	освен	нашето	изследване,	ще	бъ-
дат	включени	и	изследванията	на	други	
„Каритас“	организации	от	Европа.
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поЛИТИКИ ЗА СеМейСТвАТА 

Изхождайки	 от	 разбирането,	 че	 се-
мейството	 е	 основната	 част	 от	 обще-
ството	и	един	от	трите	основни	стълба	
на	 всяко	 справедливо	 общество,	 за-
едно	 с	 приобщаващия	 пазар	 на	 труда	
и	 механизмите	 за	 социална	 защита,	
през	 2018	 г.	 „Каритас	 България“	 из-
рази	свои	препоръки	за	адекватни	на	
нуждите	на	семействата	политики,	ко-
ито	да	допринесат	за	справяне	с	про-
дължаващия	 демографски	 упадък	 на	
България	и	за	справяне	с	нарастващи-
те	равнища	на	бедност	и	неравенство.	
Инвестирането	в	семейството	е	инве-
стиране	в	обществото.	Укрепването	на	
социалното	положение	на	семействата	
е	от	полза	за	благосъстоянието	на	бъ-
дещите	поколения.

неоБходИМоСТ оТ КоМпЛеКСен оТГовоР  
И КооРдИнИРАнИ дейСТвИЯ

През	2018	г.	обърнахме	внимание	и	на	още	един	проблемен	въпрос,	свързан	с	функционирането	на	
важни	за	борбата	с	бедността	системи	в	България	–	социалната,	здравната,	образователната,	пенси-
онната,	здравно-осигурителната,	както	и	с	пазара	на	труда,	а	именно	–	липсата	на	осъзнаване	на	необ-
ходимостта	от	интегриран	и	холистичен	подход	за	справяне	с	проблемите,	липсата	на	единен	поглед	и	
приемане	на	всички	аспекти	на	проблема,	прехвърлянето	на	отговорности	между	различните	ведом-
ства,	централна	и	местна	власт.

Тази	ситуация	бави	и	пречи	на	постигането	на	добри	и	ефективни	резултати.	Тя	разглежда	проблемите	
„на	парче“	и	„строго	ресорно“	и	в	крайна	сметка	не	води	до	видими	резултати.	Разделянето	на	про-
блема	само	на	здравен,	само	на	социален,	само	на	образователен	и	т.н.,	не	постига	цялостен	резултат,	а	
само	частичен.	

Убедени	сме,	че	е	необходимо	да	има	изключително	координиране	на	усилията,	споделяне	на	отговор-
ности	и	финансови	ресурси	във	всички	сфери	и	равнища,	така	че	в	реалност	написаните	„на	хартия	
мерки“	за	борба	с	бедността	и	социалното	изключване	да	доведат	наистина	до	подобряване	качеството	
на	живот	на	бедните	хора.

Препоръки на „Каритас България“:

Препоръките	на	„Каритас“	за	адекватни	политики	за	семей-
ството	 са	 представени	 в	 изданието	 „Социалната	 справед-
ливост	 и	 равноправието	 в	 Европа	 са	 постижими	 –	 пътна	
карта	 на	 „Каритас“	 –	 издание	 на	 европейската	 мрежа	 от	
„Каритас“	 организации,	 сред	 които	 и	 „Каритас	 България“,	
представящо	 визия	 за	 гъвкави	 социални	 модели	 в	 Европа,	
които	могат	да	се	справят	с	икономическите,	социалните	и	
демографските	 предизвикателства,	 пред	 които	 сме	 изпра-
вени	днес.	Изданието	може	да	бъде	прочетено	на	сайта	на	
„Каритас	България“,	включително	и	на	български	език:	www.
caritas.bg	.
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За	повишаване	професионалния	капацитет	и	мотивацията	на	сътрудниците	на	„Кари-
тас“	 (платени	 и	 доброволци),	 реализираме	 редица	 инициативи,	 сред	 които:	 семинари,	
обучения,	форуми,	летни	лагери	за	доброволци,	както	и	партньорски	срещи	за	обмяна	
на	опит	с	други	организации.	

Училище на „Каритас“ е	учебен	
център,	 реализиращ	 професио-
нални	обучения.	Обученията	се	
провеждат	от	мобилни	екипи	от	
преподаватели	и	биват	три	вида:	
въвеждащо	–	разглежда	базисни	
теми,	свързани	с	визията,	миси-
ята,	ценностите	и	структурата	на	
„Каритас“;	 надграждащо	 –	 над-
гражда	 темите,	 застъпени	 във	
въвеждащото	обучение,	и	специ-
ализирано	–	тясно	профилирано	
и	 свързано	 със	 спецификите	 на	
конкретна	дейност	на	„Каритас“.	
Организират	 се	 и	 обучения	 и	
срещи	от	епархийните	„Каритас“	
организации	за	сътрудниците	на	
„Каритас“	по	места.	

През	 2018	 г.	 в	 рамките	 на	 Учи-
лище	на	„Каритас“	се	проведоха	
1	въвеждащо	и	1	специализира-
но	обучения,	1	национална	сре-
ща	на	доброволци	и	служители	
на	„Каритас“,	4	срещи	за	духов-

но	обогатяване,	за	укрепване	на	
християнската	 идентичност	 и	
обмяна	 на	 опит	 между	 сътруд-
ници	на	„Каритас“,	18	епархий-
ни	срещи	на	доброволци,	3	сре-
щи	 за	 сплотяване	 на	 екипите	 в	
„Каритас“.	 364 сътрудници на 
„Каритас“	взеха	участие	в	посо-
чените	обучения	и	инициативи.			

Солидарна система за органи
зационно развитие на „Кари
тас“: представители	 на	 органи-
зации	 на	 „Каритас“	 от	 Европа,	
сред	които	и	на	„Каритас	Бълга-
рия“,	взеха	участие	в	семинар	на	
тема	„Солидарна	система	за	ор-
ганизационно	развитие	на	„Ка-
ритас“	 (ССОРК).	 Семинарът,	
организиран	от	„Каритас	Евро-
па“,	се	проведе	в	дните	5-7	юни	
2018	г.	във	Фрайбург,	Германия.

ССОРК	е	нов	механизъм,	изра-
ботен	от	„Каритас	Европа“,	кой-

то	цели	подпомагане	на	развити-
ето	на	„Каритас“	организациите	
от	Европа.	По	време	на	срещата	
бяха	 представени	 основни	 въ-
проси,	 свързани	 с	 функциони-
рането	на	ССОРК,	бе	разгледана	
обвързаността	 на	 ССОРК	 със	
Стандартите	 за	 управление	 на	
световното	семейство	на	„Кари-
тас“,	 бяха	 обсъдени	 и	 въпроси,	
касаещи	 изготвянето	 на	 план	
и	 стратегия	 за	 организационно	
развитие.	

Академия за сътрудници на 
„Каритас” от Европейския 
континент: през	 април	 и	 но-
ември	 2018	 г.	 в	 Атина	 и	 Загреб	
се	 проведоха	 обучения	 на	 тема	
„Организационно	 развитие“	
в	 рамките	 на	 Академията	 на	
„Каритас	 Европа“.	 Сред	 учас-
тниците	 бяха	 представители	 на	
„Каритас“	 организации	 от	 Ев-
ропейския	 континент,	 сред	 ко-
ито	и	на	„Каритас“	в	България.	
Целта	 на	 обученията	 бе	 да	 се	
обменят	знания	и	опит,	за	това	
как	организация	като	„Каритас“	
може	да	се	развива	и	променя	в	
контекста	на	социални	и	иконо-
мически	 промени,	 но	 въпреки	
това	 да	 запази	 своята	 същност,	
да	съхрани	ценностите	и	миси-
ята	си.
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Международно СътрудничеСтво 

През	2018	г.	продължихме	или	стартирахме	инициативи	по	ключови	теми,	свързани	със	
социалното	 предприемачество,	 политиките	 за	 хората	 с	 увреждания,	 младите	 хора,	 въз-
растните	хора,	хората,	търсещи	и	получили	международна	закрила.	

Младите	хора	и	тяхната	роля	
за	развитието	на	една	солидар-
на	 и	 приобщаваща	 Европа:	 в	
дните	7-9	май	2018	г.	в	Тбилиси,	
Грузия,	се	проведе	Регионалната	
конференция	на	„Каритас	Евро-
па“.	Събитието	бе	посветено	на	
младите	хора	и	тяхната	роля	за	
развитието	на	една	солидарна	и	
приобщаваща	 Европа.	 Конфе-
ренцията	 събра	 представители	
на	42	„Каритас“	организации	от	
Европа,	сред	които	и	на	„Кари-
тас	България“.	Сред	присъства-
щите	 бяха	 президенти,	 изпъл-
нителни	 директори,	 генерални	
секретари	 и	 младежи	 –	 служи-
тели	 и	 доброволци	 –	 на	 евро-
пейски	 „Каритас“	 организации.	
Освен	 темата	 за	 младите	 хора,	
участниците	 обсъдиха	 и	 кан-
дидатурите	 за	 управленските	
структури	на	„Каритас	Европа“	
и	избраха	нов	президент,	вице-
президент,	 генерален	 секретар	
и	управителен	съвет	за	периода	
май	2019	–	май	2023	г.	

Младите хора и включването им в живота на общността

Конференция	на	младежки	„Ка-
ритас“	организации	от	Европа:	
в	 дните	 21-23	 ноември	 2018	 г.	
във	 Виена,	 Австрия,	 се	 про-
веде	 първата	 по	 рода	 си	 меж-
дународна	 конференция	 на	
младежките	 структури	 на	 „Ка-
ритас“	организации	от	Европа.	
Основната	 тема	 на	 събитието	

бе	 „Социално	 образование	 и	
младежко	 доброволчество“.	
Конференцията	 събра	 на	 едно	
място	70	млади	хора,	работещи	
в	„Каритас“	организации	от	31	
европейски	страни,	сред	които	
и	 представители	 на	 „Каритас	
България“.	 Сред	 присъства-
щите	 бяха	 и	 сътрудници	 на	
„Каритас	 Европа“	 и	 „Каритас	
Интернационалис“.	 Целите	 на	
събитието	бяха	да	се	улесни	об-
мяната	 на	 опит	 и	 знания	 меж-
ду	 младежките	 структури	 на	
„Каритас“	организациите,	да	се	
разработи	обща	стратегия	и	да	
се	засили	сътрудничеството	на	
европейско	равнище.	
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Развитие	 на	 социалната	 ико-
номика	 в	 Югоизточна	 Европа:	
през	 2018	 г.	 продължиха	 дей-
ностите	ни	по	инициативата	за	
развитие	 на	 социалната	 иконо-
мика	на	Балканите	–	съвместна	
инициатива	 на	 8	 „Каритас“	 ор-
ганизации	 от	 Балканския	 реги-
он:	 „Каритас	 България“,	 „Кари-
тас	Косово“,	„Каритас	Албания“,	
„Каритас	 Гърция“,	 „Каритас	
Черна	 гора“,	 „Каритас	 Северна	
Македония“,	 „Каритас	 Сърбия“,	
„Каритас	Босна	и	Херцеговина“.	
Инициативата	има	за	цел	да	до-
принесе	 за	 повишаване	 на	 зна-
нието	за	социалната	икономика	
на	Балканите	и	за	изграждане	на	
благоприятна	среда	за	развити-
ето	на	социални	предприятия	в	
региона.	Реализира	с	подкрепата	
на	 „Каритас	 Италия“,	 „Каритас	
Испания“,	„Каритас	Франция“	и	
Католически	служби	за	помощ.

В	 рамките	 на	 инициатива-
та	 бяха	 създадени	 18	 социал-
ни	 предприятия	 в	 8	 страни	 от	
Балканския	 регион	 бяха,	 беше	
изработена	и	система	за	мони-

Социално предприемачество

Засилване	капацитета	на	граж-
данското	общество	за	работа	с	
хора	с	увреждания	в	Югоизточ-
на	Европа:	през	2018	г.	продъл-
жиха	дейностите	ни	по	инициа-
тивата,	имаща	за	цел	укрепване	
на	 гражданското	 общество	 и	
засилване	 капацитета	 на	 граж-
данските	 организации	 за	 съз-
даване	 на	 партньорски	 мрежи	

Политики за хората с увреждания 

торинг,	в	която	са	включени	33	
социални	 предприятия	 от	 ре-
гиона.	 Проведоха	 се	 и	 обучи-
телни	визити	и	работни	срещи	
в	Белград	(25-29	юни)	и	Париж	
(15-19	 октомври),	 по	 време	 на	
които	представителите	на	„Ка-
ритас“	 обсъдиха	 постигнатото	
по	 време	 на	 съвместната	 дей-
ност,	 споделиха	 и	 обмениха	
опит	от	създаването	и	развити-
ето	 на	 вече	 съществуващи	 со-

циални	предприятия	на	„Кари-
тас“,	трудностите,	пред	които	се	
изправят	и	начините	за	тяхното	
преодоляване.	

През	2018	г.	отвориха	врати	и	3	
социални	 предприятия	 в	 мре-
жата	 на	 „Каритас“	 в	 България:	
„КаритАрт“	 и	 „Каристо“	 към	
„Каритас	 София“	 и	 „Работил-
ница	на	„Каритас“	към	„Каритас	
Витания“.

и	застъпничество	в	областта	на	
работата	с	хора	с	увреждания	и	
хора	 с	 психични	 разстройства.	
В	инициативата,	освен	„Каритас	
България“,	 участват	 представи-
тели	от	още	16	неправителстве-
ни	 организации	 от	 7	 държави.	
Сред	тях	са	и	6	организации	на	
„Каритас“	-	Сърбия,	Черна	гора,	
Босна	 и	 Херцеговина,	 Косово,	
Албания	и	Италия.	

Дейностите	 по	 инициативата	
през	 2018	 г.	 бяха	 в	 две	 насоки:	
изготвяне	на	национални	пози-
ции,	 които	 ще	 бъдат	 предста-
вяни	 пред	 отговорните	 инсти-
туции	 във	 всяка	 една	 държава	
през	2019	г.,	и	отпускане	на	гран-

тове	 за	 развитие	 на	 социални	
предприятия,	 в	 които	 участват	
хора	 със	 специални	 потребно-
сти.	През	2018	г.	всеки	партньор	
подпомогна	 с	 финансови	 сред-
ства	между	3	и	5	социални	пред-
приятия	в	своята	държава.

През	 отминалата	 година	 бяха	
проведени	 и	 работни	 срещи	 на	
партньорите	 в	 Сърбия	 (26-27	
април)	и	Албания	(12-14	септем-
ври),	по	време	на	които	те	обсъ-
диха	 постигнатото	 до	 момента,	
обмениха	опит	и	идеи	и	заложи-
ха	предстоящи	дейности.	

Инициативата	се	финансира	по	
програма	Europa	Aid	на	ЕК.
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Нови възможности за възрастните хора 

Виртуален	 асистент	 в	 подкре-
па	на	възрастни	хора:	през	2018	
продължиха	 дейностите	 ни	 по	
тригодишната	инициатива,	има-
ща	 за	 цел	 да	 подпомогне	 удъл-
жаването	на	активния	и	самос-
тоятелен	 живот	 на	 хората	 над	
60	години.	В	рамките	й	се	пред-
вижда	 изработване	 на	 сензори	
и	 интелигентни	 измервателни	
уреди,	чрез	които	ще	се	предава	
лесно	 и	 бързо	 информация	 за	
здравословното	 и	 емоционално	
състояние	 на	 възрастните	 хора	
до	 близките	 им	 и	 до	 специали-
сти,	които	да	им	окажат	нужна-
та	подкрепа.

Освен	„Каритас	България“,	сред	
партньорите	 са:	 Балканският	

институт	по	труда	и	социалната	
политика,	 Българският	 червен	
кръст,	Европейската	федерация	
на	възрастните	хора	в	Австрия,	
Единбургският	 университет	
(Великобритания),	 Залцбург-
ският	 университет	 „Париж	
Лодрон“	 (Австрия),	 Универ-
ситетският	 институт	 за	 реха-
билитация	 (Словения),	 Техно-
логичният	 институт	 „Йозеф	
Стефан“	(Словения),	ScaleFocus	
(България),	Interactive	Wear	AG	
(Германия).	

През	 2018	 г.	 в	 рамките	 на	 ини-
циативата	бяха	направени	про-
учвания	на	нуждите	на	възраст-
ните	хора	в	България	и	на	база	
резултатите	 бяха	 изработени	

модели	 на	 сензори	 и	 интели-
гентни	 измервателни	 уреди,	
които	 ще	 бъдат	 тествани	 през	
есента	на	2019	г.	сред	предвари-
телно	 избрана	 фокус	 група	 от	
възрастни	хора.	Бяха	проведени	
и	работни	срещи	на	партньори-
те	в	София	(13	март),	Плевен	(22	
май),	Словения	(20-23	април)	и	
Единбург	 (11-12	 октомври),	 по	
време	 на	 които	 бяха	 обсъдени	
ключови	 за	 инициативата	 дей-
ности	–	реализирани	и	предсто-
ящи.	Представител	на	„Каритас	
България“	взе	участие	и	в	научна	
конференция	на	тема	„Възраст-
ните	хора	и	новите	технологии“,	
която	се	проведе	на	17	октомври	
2018	 г.	 в	 СУ	 „Св.	 Климент	 Ох-
ридски“.	

Инициативата	 „Виртуален	
асистент	 в	 подкрепа	 на	 въз-
растни	хора“	се	реализира	с	фи-
нансовата	 подкрепа	 на	 Рамко-
вата	програма	на	ЕС	за	научни	
изследвания	 и	 иновации	 „Хори-
зонт	2020“.
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Миграция,	взаимодействие,	развитие:	
през	2018	г.	поставихме	начало	на	три-
годишна	инициатива,	имаща	за	цел	да	
повиши	 разбиранията	 на	 обществото	
за	 глобалните	 цели	 за	 устойчиво	 раз-
витие	 на	 ООН	 и	 как	 те	 се	 свързват	 с	
процесите	на	миграция	по	света,	каква	
е	ролята	на	миграционните	процеси	в	
Европейския	 съюз	 и	 развиващите	 се	
държави	и	какъв	е	приносът	на	стра-
ните	 от	 Европейския	 съюз	 за	 между-
народна	 помощ	 за	 развитие.	 Освен	
„Каритас	България“,	партньори	в	ини-
циативата	 са	 още	 11	 „Каритас“	 орга-
низации:	„Каритас	Австрия“,	„Каритас	
Бавария“	(Германия),	„Каритас	Чехия“,	
„Каритас	 Нидерландия“,	 „Каритас	
Европа“,	 „Каритас	 Белгия“,	 „Каритас	
Италия“,	 „Каритас	 Португалия“,	 „Ка-
ритас	Словакия“,	„Каритас	Словения“	
и	„Каритас	Швеция“.	

През	 2018	 г.	 бяха	 проведени	 работни	
срещи	 с	 партньорите	 в	 Брюксел	 (23-
26	януари),	София	(17-18	юли	и	5	сеп-
тември),	както	и	ежемесечни	срещи	на	
екипа	на	„Каритас	България“,	по	време	
на	 които	 бяха	 обсъдени	 предстоящи	
и	бъдещи	дейности	по	инициативата.	
Бяха	 проведени	 и	 кръгли	 маси	 по	 те-
мата	 за	 миграцията	 в	 Русе,	 Малчика,	
Свищов	и	Ореш.

Фестивал	 на	 солидарността:	 отбе-
лязахме	 началото	 на	 международната	
инициатива	„Миграция,	взаимодейст-
вие,	развитие“	по	време	на	Фестивала	
на	 солидарността,	 който	 се	 проведе	 в	
дните	23-24	юни	2018	г.	пред	Музея	за	
история	на	София.	По	време	на	съби-
тието	поставихме	акцент	върху	значе-
нието	 на	 солидарността	–	 между	 раз-
лични	 групи	 хора,	 между	 културите,	
между	поколенията,	както	и	върху	въ-
проси,	свързани	с	миграцията	и	устой-
чивото	развитие.	Фестивалът	на	соли-
дарността	бе	организиран	от	„Каритас	
София“,	„Мулти	култи	колектив“	и	„Си	
Ви	Ес	–	България“.

Кампания:	 на	 27	 септември	 2018	 г.	 по	
време	на	специално	организирано	съ-
битие	„Каритас	България“	обяви	стар-
та	на	кампанията	„Какво	е	дом”,	чиято	

Миграция, взаимодействие, развитие

цел	бе	да	насочи	вниманието	на	обществото	към	причините	
за	миграцията,	дълбокия	смисъл	на	мястото,	което	нарича-
ме	дом,	и	правото	на	всеки	човек	да	се	чувства	вкъщи,	неза-
висимо	 къде	 се	 намира.	 Събитието	 се	 проведе	 на	 къмпинг	
„Каваци“,	сред	присъстващите	бяха	70	сътрудници	на	„Ка-
ритас“	от	цялата	страна.	Участниците	бяха	запознати	с	це-
лите	и	посланията	на	кампанията,	както	и	с	дейностите	по	
инициативата	„Миграция,	взаимодействие,	развитие“.

Маратон:	в	рамките	на	инициативата	на	8	ноември	2018	г.	
в	Русе	бе	проведен	маратон,	в	който	се	включиха	ученици,	
студенти	и	жители	на	града	от	всякаква	възраст.	Чрез	сво-
ето	участие	те	показаха	солидарност	с	хората,	които	вървят	
по	трудния	път	на	миграцията.	Маратонът,	организиран	от	
„Каритас	Русе“,	провокира	хората	да	се	замислят	за	дълбо-
кия	смисъл	на	мястото,	което	наричаме	дом,	и	за	причините	
за	принудителната	миграция.
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Инвестиции	в	хората	–	пътят	напред:	представител	на	„Ка-
ритас	България“	взе	участие	в	международна	конференция	
с	акцент	върху	бъдещето	на	Европейския	социален	фонд.	
Събитието	под	надслов	„Инвестиции	в	хората	–	пътят	на-
пред“	се	проведе	в	София,	в	дните	15-16	февруари	2018	г.	

Политики за приобщаваща и справедлива Европа

Дискусия	 със	 студенти	 и	 експерти:	 на	 19	 декември	 2018	
г.	 „Каритас	 България“	 проведе	 дискусия	 в	 Софийския	
университет	„Св.	Климент	Охридски“	със	студенти	и	екс-
перти	 по	 темата	 „Миграция,	 взаимодействие,	 развитие“.	
По	 време	 на	 събитието	 свои	 изказвания	 имаха	 проф.	 д-
р	Анна	Кръстева	(НБУ),	проф.	д-р	Илона	Томова	(БАН),	
доц.	 д-р	 Антоний	 Гълъбов	 (НБУ),	 Илина	 Мутафчиева,	
представител	 на	 Дружеството	 за	 ООН	 в	 България.	 Дис-
кусията	 бе	 допълвана	 и	 от	 фотографиите	 на	 Беуар	 Моса	
–	 бежанец	 от	 Ирак,	 които	 бяха	 изложени	 в	 залата.	 Тази	
среща	бе	първата	от	поредица	от	дискусии	на	„Каритас“	
за	повишаване	на	чувствителността	на	българското	обще-

По	време	на	конференцията	бяха	дис-
кутирани	политиките	на	ЕС	за	инвес-
тиции	 в	 хората,	 развитието	 на	 Евро-
пейския	 социален	 фонд	 след	 2020	 г.,	
развитието	 на	 социалните	 полити-
ки	 на	 Европа	 в	 духа	 на	 Европейския	
стълб	 на	 социалните	 права	 –	 за	 по-
приобщаваща	и	справедлива	Европа.	
Сред	 участниците	 бяха	 представите-
ли	на	институции	на	ЕС,	национални,	
регионални,	местни	публични	органи,	
социални	партньори,	неправителстве-
ни	организации,	академични	среди	и	
други	заинтересовани	страни.	Конфе-
ренцията	бе	организирана	в	рамките	
на	председателството	на	България	на	
Съвета	на	Европейския	съюз	и	заклю-
чи	честванията	на	60-годишнината	от	
създаването	 на	 Европейския	 социа-
лен	фонд.
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ство	 по	 темата	 за	 миграцията	 и	 об-
вързаността	й	с	Целите	за	устойчиво	
развитие	на	ООН.

Инициативата	 „Миграция,	 взаимо-
действие,	развитие“	се	реализира	с	фи-
нансовата	 подкрепа	 на	 Програмата	
на	Европейския	съюз	за	образование	за	
развитие	 и	 повишаване	 на	 осведоме-
ността.
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нашите каМпании

Ежегодно	организираме	кампании	и	благотворителни	инициативи	в	подкрепа	на	уязвими	
групи	от	обществото.	Каузите,	които	подкрепяме,	целят	да	облекчат	страданията	на	хора-
та	в	нужда,	без	оглед	на	техните	раса,	пол,	вероизповедание	и	политическо	убеждение.	

Защото СМЕ ХОРА!

Вярваме,	че	във	всеки	етап	от	житейския	си	път	човек	трябва	да	живее	достойно,	затова	и	през	отмина-
лата	година	реализирахме	ежегодната	си	кампания	в	подкрепа	на	възрастни	хора	„Защото	СМЕ	ХОРА“,	
която	протече	в	две	фази	(14.11.2017	г.	–	30.04.2018	г.	и	12.11.2018	г.	–	31.03.2019	г.).

Кампанията	бе	в	подкрепа	на	възрастни	хора,	които	страдат	от	здравословни	проблеми	и	имат	нужда	
от	професионални	грижи	и	наблюдение.	За	тях	„Каритас“	реализира	услугата	„Домашни	грижи“,	благо-
дарение	на	която	380	възрастни	хора	от	14	населени	места	в	България	получават	дългосрочни	профе-
сионални	(здравни	и	социални)	грижи,	внимание	и	разбиране	в	своите	домове,	а	с	това	и	сигурност,	че	
могат	да	изживеят	старините	си	достойно.

Даренията,	събрани	през	2018	година,	възлизат	на	60	688	лв.	Дарените	средства	ще	подпомогнат	мобил-
ните	екипи	към	центровете	за	Домашни	грижи	на	„Каритас“	да	продължават	да	посещават	нуждаещи	
се	възрастни	хора	в	техните	домове	и	да	им	помагат	както	с	професионални	грижи	за	здравето	и	соци-
алните	им	потребности,	така	и	с	грижи	за	тяхното	емоционално	състояние.

Кампания на "Каритас" в подкрепа на възрастни хора

Бъдете част от нашата кауза! Нека помогнем на възрастните хора  
да изживеят старините си достойно. В грижа и обич.

Защото СМЕ ХОРА!
Помогни на възрастен човек да получи 

грижа и разбиране в своя дом.

Дари 1 лв. или стани постоянен месечен 
дарител с дарение от 2 лв. 

чрез SMS с текст DMS CARITAS на  
номер 17 777 (за всички мобилни  

оператори).



ГодИшен оТчеТ 2018

25

Ден на „Каритас“

Неделята	след	13	ноември	–	деня	
на	 блажените	 мъченици	 Евге-
ний,	 Камен,	 Павел	 и	 Йосафат,	
отбелязахме	Деня	на	„Каритас“.	
През	2018	година	той	съвпадна	
с	 обявения	 от	 папа	 Франциск	
Световен	ден	на	бедните	(18	но-
ември)	и	премина	под	неговото	
мото:	„Ето,	сиромахът	викна	и	
Господ	чу“.

На	 този	 ден	 сътрудниците	 на	
„Каритас“	 организираха	 бла-
готворителни	 инициативи	 в	
подкрепа	 на	 нуждаещи	 се	 хора	
и	 дейности	 на	 „Каритас“,	 чрез	
които	организацията	помага	на	
изпадналите	в	нужда.

Денят	 на	 „Каритас“	 е	 опреде-
лен	с	решение	на	Епископската	
конференция	 на	 Католическа-

та	 църква	 в	 България	 и	 има	
за	 цел	 да	 бъдат	 мотивирани	
християнските	 общности	 и	
всички	 хора	 с	 добра	 воля,	 без	
оглед	на	тяхната	религия	и	на-
ционалност,	да	изразят	своята	
съпричастност	към	страдащи-
те,	както	и	да	научат	повече	за	
разнообразните	 дейности	 на	
„Каритас“	 в	 подкрепа	 на	 нуж-
даещите	се.
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Какво е дом?

В	 периода	 1-30	 ноември	 2018	 г.	 проведохме	 информационната	
кампания	„Какво	е	дом?“,	имаща	за	цел	да	допринесе	за	повиша-
ване	на	разбирането	на	широката	общественост	за	причините	за	
миграцията,	обвързаността	на	процесите	на	миграция	с	Целите	
за	устойчиво	развитие	на	ООН,	дълбокия	смисъл	на	мястото,	
което	наричаме	дом,	и	правото	на	всеки	човек	да	се	чувства	вкъ-
щи,	 независимо	 къде	 се	 намира.	 Инициативата	 протече	 в	 Ин-
тернет	(уеб	сайта	и	социалните	мрежи	на	„Каритас	България“)	и	
достигна	до	1	500	000	души.	Кампанията	бе	реализирана	в	рам-
ките	на	инициативата	„Миграция,	взаимодействие,	развитие“.

Сподели пътуването 

През	 2018	 г.	 продължи	 кампа-
нията	 на	 световното	 семейство	
на	 „Каритас“	 организациите,	 в	
това	число	и	„Каритас	България“,	
–	 „Сподели	 пътуването“.	 Двуго-
дишната	кампания	(2017	г.	–	2019	
г.)	 има	 за	 цел	 повиши	 осведоме-
ността	 за	 хората,	 принудени	 да	
напуснат	дома	и	родината	си	по-
ради	 жестокостите	 на	 войната	 и	
да	 насърчи	 възможността	 бежа-
нците	и	местните	общности	да	се	
събират	заедно,	да	споделят	исто-
риите	си	и	да	укрепят	доверието	
помежду	си.	

Може да се случи на всеки 

На	 10	 октомври	 2018	 г.	 –	 Световния	 ден,	 посветен	 на	 психичното	 здраве,	 проведохме	 кампанията	
„Може	да	се	случи	на	всеки“.	Инициативата	имаше	за	цел	да	повиши	осведомеността	за	важността	на	
превенцията	 на	 психичното	 здраве,	 да	 допринесе	 за	 преодоляване	 на	 предразсъдъците	 и	 заклеймя-
ването	на	хората	с	психични	разстройства.	Кампанията	бе	реализирана	от	„Каритас“	организации	от	
Югоизточна	Европа	(Сърбия,	Босна	и	Херцеговина,	Черна	гора,	Косово	и	Албания),	със	съдействието	
на	„Каритас	България“	и	„Каритас	Италия“.
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25 Години „каритаС БълГария“

През	2018	г.	отбелязахме	25-го-
дишнината	 на	 „Каритас	 Бъл-
гария“	 с	 изданието	 „Каритас“	
–	 милосърдна	 десница	 на	 Ка-
толическата	 църква“.	 Книгата	
представя	 историята	 на	 „Кари-
тас“	през	призмата	на	мнения	и	
лични	истории	на	представите-
ли	 на	 църквата,	 сътрудници	 на	
„Каритас“	 и	 хора,	 на	 които	 фе-
дерацията	помага.	

Изданието	показва	пътя	на	бла-
готворителната	организация	на	
Католическата	 църква	 в	 Бълга-
рия	от	нейното	прохождане	
до	днешни	дни,	когато	
федерацията	има	ясно	
очертана	 структура	 и	
помага	 с	 устойчиви	 и	
дългосрочни	 социал-
ни	 услуги	 на	 възрастни	
хора,	 деца	 и	 младежи	 в	
риск,	 деца,	 младежи	 и	
пълнолетни	 хора	 с	 ув-
реждания,	 жени	 в	 нерав-
ностойно	 положение,	 без-
домни	 хора,	 мигранти	 и	
хора,	 търсещи	 и	 получили	
международна	закрила.	

„Каритас“	 –	 милосърдна	 дес-
ница	на	Католическата	църк-
ва“	 може	 да	 бъде	 изтеглена	 и	
прочетена	от	сайта	на	„Кари-
тас	България“:	www.caritas.bg.	

години 

Национална католическа федерация 

Каритас България
(1993 г. – 2018 г.)
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пАРТньоРСТвА И РеАЛИЗИРАнИ дАРенИЯ  
в подКРепА нА нУждАещИ Се хоРА

Бизнес

•	 „РайфайзенБанк“:	включи	за	поредна	година	
кауза	 на	 „Каритас“	 в	 инициативата	 на	 банката	
„Избери,	за	да	помогнеш“.	

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

•	 „Еко България“:	осигури	преференциални	от-
стъпки	при	зареждане	на	гориво	за	служебните	
автомобили	на	„Каритас“	от	бензиностанции	на	
компанията.

•	 „Първа инвестиционна банка“:	осигури	пре-
ференциални	отстъпки	на	„Каритас“	при	ползва-
не	на	предоставяните	от	банката	услуги.

•	 „Илиин Марин“:	 зарадва	 хора	 в	 уязвимо	 по-
ложение	 с	 пакети	 с	 хранителни	 продукти.	 Сред	
подкрепените	 хора	 бяха	 самотно	 живеещи	 въз-
растни	хора,	 трайно	безработни	хора	и	техните	
деца,	възрастни	и	деца	с	увреждания,	деца	с	един	
родител.

•	 „Натурофис“:	 включи	 кауза	 на	 „Каритас“	 в	
инициативата	си	„Подарък	с	кауза“.

•	 „Интракол“, „Телелинк“, „Нови партньо
ри“, „Дриймикс“, „Кинстелар бизнес сървисиз 
С.А.Р.Л.“, „Болканс джобс“, „Маркетинг Б“, „Каа 
тимекс ЛР“, „Стоянчови“, „Болкан петролеум“, 
„Самодива“, „НИК21Мечев“, „Кремтекс“:	 да-
риха	финансови	средства	за	кауза	на	„Каритас“.	

Медии

•	 Национални:	БНР,	БНТ,	„БТВ	медиа	
груп“,	 „Нова	 броудкастинг	 груп“	 под-
крепиха	каузата	ни	за	възрастни	хора	и	
станаха	медийни	партньори	на	кампа-
нията	ни	„Защото	СМЕ	ХОРА“.

•	 Регионални:	 TVN-Bulgaria,	 „Дарик	
радио“	 -	 Русе	 отразиха	 инициативи	
на	 „Каритас“,	 свързани	 с	 кампанията	
„Какво	е	дом?“.

•	 Онлайн медии:	БТА,	Arenamedia.net,	
Dunavmost.com,	 DarikNews.bg,	 Briag.
bg,	 Actualno.com,	 tvn.bg,	 akcent.bg,	
vaticannews.va,	briagnews.bg	–	отразиха	
инициативи	 на	 „Каритас“,	 свързани	 с	
кампанията	„Какво	е	дом?“.

•	 Печатни медии:	 в.	 „Утро“	 отрази	
инициативи	 на	 „Каритас“,	 свързани	 с	
кампанията	„Какво	е	дом?“.

НПО

• Фондация BCause	 включи	 каузата	 ни	 за	 въз-
растни	хора	в	програмата	им	за	дарения	по	ведо-
мост	„Колкото	повече,	толкова	повече“.	

• Единен дарителски номер (DMS)	–	каузата	ни	
за	възрастни	хора	бе	включена	в	платформата	за	
дарения	чрез	кратки	текстови	съобщения	(SMS)	
и	можеше	да	бъде	подкрепена	и	с	есемес	на	но-
мер	17	777,	с	текст	DMS	CARITAS,	на	цена	1	лв.	за	
всички	мобилни	оператори.

Столична община  
и „Метрополитен“: 

•	 Столична община и „Метропо
литен“ ЕАД подкрепиха	 кампанията	
ни	 за	 възрастни	 хора	 „Защото	 СМЕ	
ХОРА“,	 чрез	 излъчване	 на	 рекламен	
видеоклип	 по	 видеоекраните	 на	 мет-
ростанциите	в	София.
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финанСов отчет

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

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

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

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

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

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

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

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

Приходи за 2018 г.: 486 149 лева

Други	НПО	от	чужбина				30%

Програми	на	ЕК				28%

Дарения				14%

Мрежата	на	„Каритас“		
от	Европа				19%

Разходи за 2018 г.: 486 149 лева

Милосърдие	в	действие	–		
средства,	предоставени	

на	организациите	членки	
за	подкрепа	на	уязвими	

групи	от	хора				57%

Административни	разходи					
7%

Популяризиране					10%

Училище	на	„Каритас“				3%

Фондонабиране				2%

Международно	сътрудничество				10%

Финансиране		
от	предходни	години				7%

Финансови	приходи				2%

Застъпничество	–	социални		
дейности	и	политики				11%



Организации членки

Каритас Витания
4150	Раковски
ул.	„Никола	Вапцаров“	2а
тел.:	0886	399	115
e-mail:	info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg

Каритас Русе
7005	Русе
ул.	„Байкал“	10	А	
тел.:	0882	071	603
e-mail:	office@caritas-ruse.bg		
www.caritas-ruse.bg

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
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