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Ден на „Каритас“, 15 ноември 2020 г.

Цели на настоящия Наръчник

Наръчникът има за цел да подпомогне представителите на
Католическата общност, сътрудниците на „Каритас” и всички,
споделящи мисията на „Каритас”, в организирането и
провеждането на инициативи за Деня на „Каритас“.
Изготвен е като набор от информационни материали, които да
бъдат от полза за свещеници, енорийски отговорници, ръководители
на центрове/проекти/екипи на „Каритас”, при въвличането и
ангажирането на енориашите и сътрудниците на „Каритас“ в
предвидените за Деня на „Каритас“ инициативи.
Наръчникът предоставя информация за Деня на „Каритас“, за
обявения от папа Франциск Световен ден на бедните, за
структурата на „Каритас“ в България, за „Каритас Европа“ и
„Каритас Интернационалис“, за мисията и ценностите на
„Каритас“.
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Обръщение за Деня на „Каритас“
„За всичко благодарете… Духа не угасвайте“ (1 Сол 5, 18-19)
„И към сиромаха простирай ръката си“ (Сир 7, 35)
Скъпи приятели!
Учудващо е, че точно днес все повече и повече „очите на човешкото тяло“ пренебрегват духа на
човека! В посланието на папа Франциск за 4-тия Световен ден на бедните четем: „Всяка среща с
човек, изпитващ бедност ни провокира и ни пита. Как можем ние да допринесем за премахването
или поне за облекчаването на неговата маргинализация и неговото страдание? Как можем да му
помогнем в неговата духовна бедност? Християнската общност е призвана да се включи в това
споделяне, знаейки че не е позволено да го делегира на когото и да било.“
В думите на папа Франциск виждаме колко силно пренебрегвана е духовността на човека. Като се
обърнем също към един от нашите цитати по-горе: „За всичко благодарете… Духа не угасвайте“
(1Сол 5, 18-19), ще видим нещо много важно за нас. Това е фактът, че от създаването на света
нищо не се е променило във връзка с нашето отношение към слабите и бедни хора. Все едно, поочевидно е да разбереш кой е социално слаб, но не виждаш неговата душевна немотия!
Така за нас остават две много важни думи и идващите след тях, като тежест, значения:
БЛАГОДАРНОСТ и ДУХ!
Благодарни сме, че Господ ни е създал! Благодарни сме за живота ни, за всички близки хора около
нас! Най-силно сме благодарни за безсмъртността на душата! Тя ни дава най-великите богатства –
вярата, надеждата и любовта! Те са неугасващи и неизчерпващи се съкровища!
Дух, душа, съвест… сиреч, всичко това, което подчертава „човечността“ и съгражда
„достойнството“ на нас хората! По-силни и по-трудни за заличаване са раните, създадени от думи,
жестове и отношения. Исус ни предупреждава, че трябва да изпитваме страх не към това, което
може да убие тялото, а към това, което убива духа! Особено сега, когато постоянно сме застрашени
както относно физическото ни здраве, така и относно „душевното“, живеейки в постоянен страх и
стрес, свързани с пандемията от короновирус, се нуждаем от тази вълшебна дарба от Бога, която
наричаме ДУША!
Около нас има много бедни хора, които изпитват вътрешна обида към Бога, към хората, даже към
себе си! Ние сме между тях… , но Исус ни призовава: излезте от собственото си его и се насочете
към другите! Да прострем ръцете си към всички, без значение от техния материален и душевен
статус. Отворената длан и широко отвореното сърце – това са инструментите, спасяващи света!

Отец Михал Шлахцяк ОВ
Член на Управителния съвет
Временно изпълняващ функциите на президент
„Каритас България“
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Насоки
За свещеника
Всеки свещеник би могъл да провокира съпричастие към Деня на „Каритас“ у
своите енориаши, като анонсира Деня на „Каритас“ поне една неделя
предварително, както и като ги запознае с:
 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия
Наръчник, глава „Ден на „Каритас”, стр. 7.
 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (15 ноември), като
ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на
бедните“, стр. 14, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на
бедните“, намиращо се в приложенията на стр. 24 от настоящия Наръчник.
 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност
на Католическата църква”, стр. 15.
 Подкрепи поставянето в храмовете на касички за дарения на „Каритас“.

След като ги приобщи към Деня на „Каритас“, свещеникът би могъл да насърчи
своите енориаши да организират конкретна инициатива или да се включат в
благотворителните инициативи на „Каритас”, както и да подкрепят нуждаещите се,
като използват касичките за дарение на „Каритас“ или някои от начините,
посочени на гърба на брошурата, приложена на страница 24 от настоящия
Наръчник.
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За енорийския отговорник на „Каритас”
Всеки енорийски отговорник може да провокира съпричастие към Деня на
„Каритас“ у хората, на които съответният енорийски „Каритас” помага, техните
семейства, партньорите и сътрудниците на енорийския „Каритас”, като анонсира
Деня на „Каритас“ поне една седмица предварително, както и като ги запознае
с:
 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия
Наръчник, глава „Ден на „Каритас”, стр. 7.
 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (15 ноември), като
ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на
бедните“, стр. 14, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на
бедните“, намиращо се в приложенията на стр. 24 от настоящия Наръчник.
 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от
настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на
Католическата църква”, стр. 15.
 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност
на Католическата църква”, стр. 15.
Енорийският отговорник би могъл да мотивира хората от енорията заедно с
доброволците и служителите на енорийския „Каритас” да организират
благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора или да подкрепят
дейности на „Каритас” по някои от начините, посочени на гърба на брошурата,
приложена на страница 24 от настоящия Наръчник.
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За ръководителя на център/проект/екип на „Каритас”
Всеки ръководител на център/проект/екип може да провокира съпричастие към
Деня на „Каритас“ у бенефициентите, техните семейства, партньорите и
сътрудниците на „Каритас”, като анонсира Деня на „Каритас“ поне една
седмица предварително, както и като ги запознае с:
 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия
Наръчник, глава „Ден на Каритас”, стр. 7.
 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (15 ноември), като
ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на
бедните“, стр. 14, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на
бедните“, намиращо се в приложенията на стр. 24 от настоящия Наръчник.
 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от
настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на
Католическата църква”, стр. 15.
 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията
от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност
на Католическата църква”, стр. 15.
Ръководителят на център/проект/екип би могъл да мотивира семействата на
хората, на които се помага, партньорите на организацията заедно с доброволците и
служителите на енорийския „Каритас” да организират благотворителни
инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора или да подкрепят дейности на
„Каритас” по някои от начините, посочени на гърба на брошурата, приложена на
страница 24 от настоящия Наръчник.
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Ден на „Каритас“
Същност
Денят на „Каритас“ е определен с решение на Епископската конференция на
Католическата църква в България от 2000 година. До 2017 г. Денят на „Каритас“ се
отбелязва в неделята преди, а от 2018 г. – в неделята след 13 ноември – деня на блажените
мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат.
Инициативата съвпада с обявения от папа Франциск Световен ден на бедните и насочва
внимание към хората, изтласкани в периферията на света и на живота, изоставени и
забравени в своето страдание.
Целта на този ден е да бъдат мотивирани християнските общности и всички хора с добра
воля, без оглед на тяхната религия и националност, да изразят своята съпричастност към
страдащите, както и да научат повече за разнообразните дейности на „Каритас“ в
подкрепа на нуждаещите се. Да бъдат насърчени да подкрепят не само на думи, но и с дела
изпадналия в нужда, като помогнат в ежедневните грижи на „Каритас“ – изцяло насочени
към онези наши братя и сестри, живеещи в изолация, поради бедност, болести,
злоупотреба или насилие.
На този ден, всички енории1 са призовани да организират благотворителни инициативи за
набиране на средства за дейности на „Каритас”, подкрепящи хора в нужда, в тяхната
енория и в тяхната епархия. Генералният секретариат има за задача да подкрепи мрежата
на „Каритас” в България, така че този ден да бъде общ за всички.
Как протича Денят на „Каритас“
Денят на „Каритас“ протича с организиране на благотворителни инициативи за набиране
на средства за дейности на „Каритас“ в подкрепа на нуждаещи се хора. Структурите на
„Каритас“ по места сами определят за каква кауза ще набират средства и за какво ще
разходват набраните дарения.
Сътрудниците на „Каритас”, представителите на Католическата общност и всички,
ангажирани с мисията на „Каритас”, получават набор от материали – наръчник, плакати,
листовки и календари за 2021 г., които имат за цел да подпомогнат благотворителните
инициативи, които ще реализират по места.
1

„...Енорията е основната организационна клетка на Църквата, там се извършва пасторалната и
милосърдната дейност, там са човешките, материалните и финансовите ресурси за тази дейност.” –
Училище на „Каритас“: „Структура и взаимодействие в „Каритас” на енорийско ниво”.
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Да бъдем част от Деня на „Каритас“

Денят на „Каритас“ е момент на споделеност, който ни сплотява и ни напомня, че
благотворителната организация на Католическата църква – „Каритас“, е служение на
бедните и изпитващите страдание.
По време на Деня на „Каритас“ сътрудниците на „Каритас“, представителите на
Католическите общности и всички, споделящи мисията на „Каритас“, са призвани да
организират инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора и на дейности на „Каритас“,
чрез които организацията помага на хора в уязвимо положение.
И така – подавайки ръка на бедните и страдащите, да създадат истинска среща с тях и да
бъдат основоположници на културата на срещата, за която призовава папа Франциск,
която да стане начин на живот.
Защото, както е казал Свети апостол Яков: „Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има
вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат
дневната храна, а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не
им даде, що е потребно за тялото - каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе
си е мъртва.“ (Як. 2:14-17).
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Блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат
На 13 ноември Католическата църква в България почита
паметта на четиримата български мъченици: Евгений Босилков,
Камен Вичев, Павел Джиджов, Йосафат Шишков.
По време на комунистическия режим в България, през
лятото на 1952 г., са арестувани много католически
свещеници. Сред арестуваните са и никополският
епископ Евгений Босилков – пасионист, и отците
успенци Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат
Шишков.
Задържаните са обвинени в „участие в нелегална
католическа организация и шпионаж“. Подложени са на
нечовешки мъчения и унижения.
Присъдата е прочетена на 3 октомври: „По членове 70 и 83 от Наказателния кодекс
монсеньор Босилков е осъден на смърт чрез разстрел и конфискация на имуществото му”.
Същата присъда се отнася и за свещениците успенци Камен Вичев, Павел Джиджов и
Йосафат Шишков. Останалите подсъдими представители на католическото духовенство
са пратени в затвора за различни срокове.
Смъртните присъди са изпълнени на 11 ноември 1952 г. в Централния софийски затвор.
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Блажени Евгений Босилков
„За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в тях се утвърждава
Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на
земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите
от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо
че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с
усилия. Там, където има несправедливост, налице е Божието
всемогъщество.“
Бл. Евгений Босилков
Епископ Евгений Босилков е роден със светското име Викентий
на 16.11.1900 г. в Белене. Единадесетгодишен постъпва в
католическата семинария в село Ореш, по-късно се премества в
семинарията в град Русе. Продължава образованието си при отците пасионисти в Белгия и
Холандия и приема монашеското име Евгений.
Завършва философия и богословие в Холандия и Белгия и след завръщането си в
България през 1924 г., е ръкоположен за свещеник. Специализира източноцърковни науки
в Папския източен институт в Рим и през 1932 г. защитава дисертация на тема „За унията
на България с Римската църква през първата половина на XIII век“.
След смъртта на монс. Теелен през 1946 г., Светият престол назначава о. Евгений за
апостолически администратор на Никополската епархия. На 26.07.1947 г. папа Пий XII
назначава Евгений Босилков за епископ на Никополската епархия. Той е първият
българин епископ пасионист в епархията.
Епископ Евгений Босилков е арестуван на 16.07.1952 г., като е обвинен заедно със
задържаните с него свещеници, за участие в „нелегална католическа организация и
шпионаж“. Задържаните са подложени на нечовешки мъчения. Съдът започва заседания
на 20.09.1952 г. Присъдата е прочетена на 3 октомври: по членове 70 и 83 от Наказателния
кодекс монсеньор Босилков е осъден на смърт и конфискация на имуществото му.
Смъртната присъда е изпълнена на 11.11.1952 г. в 22,30 часа в двора на Централния
софийски затвор.
На 15.03.1998 г. папа Йоан Павел II официално го провъзгласява за блажен в римската
базилика „Свети Петър”. Определената от Папата дата за почитане на блажения Евгенй
Босилков е 13 ноември. Босилков е първият епископ – мъченик от Източна Европа,
преследван, арестуван, осъден и убит от комунистическия режим.
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Ден на „Каритас“, 15 ноември 2020 г.

Блажени Камен Вичев
Придобийте за нас с молитвата си благодатта да останем верни на
Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да
станем Негови свидетели, когато дойде моментът.“
Бл. Камен Вичев
Отец Камен Вичев е роден със светското име Петър в с. Срем на
23.05.1893 г. от родители православни. На 08.09.1910 г. става
послушник в ордена на успенците в Гент, Белгия. Там приема
името Камен.
През 1912 г. започва богословското си образование в Льовен,
Белгия, където учи до лятото на 1918 г. След това е назначен за преподавател в колежа
„Свети Августин“ – гр. Пловдив, а по-късно - в малката семинария в Кум-Капу, Цариград.
Именно в Цариград, на 22.12. 1921 г., е ръкоположен за свещеник от източен обред.
След като защитава докторат по богословие в университета в Страсбург, през 1930 г. е
назначен за преподавател по философия в колежа „Свети Августин“ – гр. Пловдив. Често
го канят да изнася лекции на теми, свързани с младежта и обществения живот. Сътрудник
е на католическия вестник „Истина“ и списание „Византийски изследвания“.
През 1948 г. всички свещеници чужденци са прогонени от България и отец Камен е
провъзгласен за областен викарий на българите успенци. Отец Вичев предчувства
ужасното бъдеще. В писмо от 24.11.1949 г. до главния ръководител на успенците о. Жерве
Кенар, той пише: „Желязната завеса става все по-непроницаема. Вероятно събират сведения за процес
срещу католическите свещеници, които ще последват съдбата на протестантските пастори, когато
моментът настъпи“.
Заедно с о. Павел Джиджов, отец Камен е арестуван през нощта на 04.07.1952 г. и на
03.10.1952 г. е осъден по обвинения, че е „водач на католически заговор срещу
сигурността на държавата“. Разстрелян е на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор.
Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.
„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много
добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат
Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към
въплътения Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата
Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за
блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г.
11

Ден на „Каритас“, 15 ноември 2020 г.

Блажени Павел Джиджов
„Очакваме да дойде нашият ред: нека бъде волята Божия.“
Бл. Павел Джиджов
Отец Павел Джиджов е роден със светското име Йосиф в гр.
Пловдив на 19.07.1919 г., в семейство на ревностни католици от
западен обред. През 1926 г. става ученик в началното училище на
успенците „Свети Андрей“ в Пловдив. От 1931 г. до 1938 г. учи в
Пловдивския колеж „Свети Августин”.
На 02.10.1938 г. става послушник успенец в Нозероа, Франция, и
приема името Павел. До 1942 г. следва философия и богословие в
гр. Лормоа, близо до Париж. Същата година, 1942 г., дава вечни обети при успенците.
Поради заболяване е принуден да се завърне в България, но продължава задочно
богословското си образование. На 26.01.1945 г. е ръкоположен за свещеник от латински
обред в гр. Пловдив. Изпратен е във Варна, където следва икономика и социални науки, с
цел по-късно да се заеме със стопанската дейност и домакинството на мисията.
Отец Павел е много добър и активен студент и упражнява голямо влияние върху
състудентите си. Не крие антикомунистическите си убеждения и затова е следен от новата
власт.
Настоятелите му поверяват домакинството на колежа „Свети Августин” в гр. Пловдив, а
по-късно е назначен за иконом и снабдител на източния Викариат.
През нощта на 04.07.1952 г. е арестуван в семинарията на успенците в гр. Пловдив заедно с
отец Камен Вичев. Отец Павел Джиджов е втори в списъка на обвиняемите. Осъден е на
смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор.
Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.
„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много
добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат
Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към
въплътения Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата
Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за
блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г.
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Блажени Йосафат Шишков
„Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко
друго е без значение.“
Бл. Йосафат Шишков
Отец Йосафат Шишков е роден със светското име Робер Матей
в гр. Пловдив на 09.02.1884 г., в семейство на ревностни
католици. През 1893 г. постъпва в началното училище в
Караагач, край Одрин. На 29.04.1900 г. става послушник успенец
в град Фанараки, Турция, и приема името Йосафат.
През 1904 г. е в гр. Льовен, Белгия, за да продължи следването си
по философия и богословие. Ръкоположен е за свещеник от латински обред на 11.07.1909
г. в гр. Малин, Белгия, след като завършва философия и теология в гр. Льовен.
От 1914 г. до 1919 г. е учител в колежа „Свети Августин“ – гр. Пловдив. През юли 1929 г. е
назначен за директор на малката семинария „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. Ямбол, където
се обучават ученици от двата обреда - източен и латински.
Отец Йосафат е първият човек в Ямбол, който доставя и ползва пишеща машина на
кирилица, въвежда киното в обучението, организира вечеринки за младежите, където за
първи път благодарение на него се слуша грамофон. Чест негов гост в семинарията е
монсеньор Ронкали, тогава папски представител в България.
През 1937 г. отец Йосафат е назначен за настоятел във Варна. През 1948 г., след
изгонването на свещениците чужденци от България, е назначен за енорийски свещеник
във Варна. Арестуван е през декември 1951 г. Никой няма информация за съдбата му в
продължение на почти година, до момента, когато вестниците публикуват обвинителния
акт срещу 40 души, обвинени в шпионаж. Сред тях е и името на отец Йосафат, обвинен,
че е един от „най-старите шпиони”. Осъден е на смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г.
Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.
„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много
добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат
Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към
въплътения Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата
Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за
блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г.
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Световен ден на бедните
Денят на „Каритас“ съвпада с обявения от папа Франциск Световен ден на бедните и насочва
внимание към хората, изтласкани в периферията на света и на живота, изоставени и
забравени в своето страдание. Първият Световен ден на бедните бе обявен от папа
Франциск на 13 юни 2017 г. Денят се отбелязва всяка година в 33-та Неделя.
„В края на Юбилея на Милосърдието, аз поисках да поднеса на Църквата Световен ден на бедните, та
в целия свят християнските общности да стават все повече и да стават по-конкретен знак за
милосърдната любов на Христос към бедните и най-нуждаещите се. Към другите Световни дни,
установени от моите Предшественици, които сега са традиция в живота на нашите общности, занапред
бих искал да се присъедини и този Ден, който носи в себе си едно типично евангелско допълнение, т.е.
предпочитанието на Исус към бедните.“
Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните“, 2017 г.
От 2018 г. Денят на „Каритас“ бива обвързан с Деня на бедните и започва да се отбелязва в
неделята след 13 ноември – деня на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и
Йосафат.
„Всяка среща с човек, изпитващ бедност ни провокира и ни пита. Как можем ние да допринесем за
премахването или поне за облекчаването на неговата маргинилизация и неговото страдание? Как
можем да му помогнем в неговата духовна бедност? Християнската общност е призвана да се включи в
това споделяне, знаейки че не е позволено да го делигира на когото и да било.“
„Да протегнем ръка, това разкрива преди всичко на този, който го прави, че в нас съществува
способността да изпълняваме жестове, които придават смисъл на живота. (…) Да протегнем ръка е
знак: знак, който веднага ни напомня за близостта, солидарността и любовта.“
„Простри ръка към сиромаха“, това всъщност е покана за отговорност, като пряк ангажимент от
всеки, който се чувства участник в същата съдба. Това е стимул да поемем тежестта на най-слабите,
както припомня Свети Павел: „С любов служете един на друг. Защото целият Закон се изпълнява в
едно изречение: Обичай ближния си като себе си. (…) Един друг се подкрепяйте в изпитанията.“
(Гал. 5,13-14; 6,2). Апостолът учи, че свободата, която ни е дадена чрез смъртта и Възкресението на
Исус Христос, е за всеки от нас отговорност да се поставим в служба на другите, особено на най-слабите.
Това не е опция за увещание, а условие за истинността на вярата, която изповядваме.“
Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните“, 2020 г.
Пълният текст на посланието на папа Франциск за тазгодишния Световен ден на бедните може да
бъде видян в Приложенията на стр. 24 в настоящия Наръчник.
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„КАРИТАС” –
израз на милосърдната дейност на Католическата църква

„Каритас Интернационалис“ е благотворителна организация на
Католическата църква и като такава следва мисията на Църквата да
служи на бедните и да насърчава милосърдието и справедливостта
по целия свят.
В „Каритас Интернационалис” членуват 162 национални „Каритас” организации от цял
свят, сред които и „Каритас България“. Основната структура на управление на „Каритас
Интернационалис“ се намира в Рим.
Конфедерацията има 7 региона на действие: Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и
Карибите, Близкия Изток и Северна Африка, Северна Америка, Океания. „Каритас
Интернационалис” обслужва всички хора в нужда, независимо от тяхната религия,
националност и обществено положение. Служителите и доброволците на конфедерацията
се отнасят към хората, за които полагат грижи, с достойнство и уважение.
„Каритас Интернационалис” насърчава всеки да помага при хуманитарни кризи, да
допринася за човешкото развитие и да се застъпва за каузи, оборващи бедността и
насилието.
„Каритас Интернационалис” се стреми да постигне свят, в който гласовете на бедните ще
бъдат чути. Свят, в който жените и мъжете от най-бедните и най-непривилегированите
общности ще бъдат в състояние да повлияят на системи, решения и ресурси, които ги
засягат. Едва тогава те ще могат да живеят при правителства, институции и световни
структури, които са справедливи и отговорни.
o

Устав

o

Ценности и принципи

o

Етичен кодекс

o

Кодекс за поведение на персонала

o

www.caritas.org
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„Каритас Европа“ е мрежата на „Каритас“ организациите на
Европейския континент. Към нея се числят 49 организации
членки, реализиращи дейности в 46 европейски държави. В
мисията и ценностите на „Каритас Европа“ дълбоко е залегнала ангажираността в борбата
с бедността и социалното изключване, както и насърчаването на социалната
справедливост и човешкото развитие.
На територията на Европейския континент, „Каритас Европа” фокусира дейността си
върху въпроси, свързани с бедността, социалното изключване, неравенството, миграцията
и убежището. На глобално ниво, „Каритас Европа” се занимава активно с хуманитарна
помощ и международно развитие.
Като мрежа от „Каритас” организации, „Каритас Европа” работи за качественото й
укрепване, чрез подпомагане на обмена на знания, опит и експертиза между отделните
организации, за да се повиши ефективността и устойчивостта на всяка една от тях.
o

www.caritas.eu
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Национална католическа федерация „Каритас България” е
българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза,
осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими хора.
Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква
в България, „Каритас България” е федерация на три независими епархийни католически
организации: „Каритас Витания” (към Софийско-Пловдивска епархия), „Каритас Русе”
(към Никополска епархия), „Каритас София” (към католическа епархия „Св. Йоан XXIII”).
Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание
хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се
нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това,
подкрепяме своите организации членки в извършването на социални дейности чрез
структурите им по места.
Основните направления, върху които федерацията концентрира своята дейност, са:
предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги, застъпнически
действия, реакция при бедствени ситуации, международно сътрудничество,
популяризиране и реализиране на благотворителни кампании.
Предоставяните грижи и услуги са в подкрепа на: възрастни хора; деца и младежи в риск; деца,
младежи и пълнолетни хора с увреждания; жени в неравностойно положение; бездомни хора; мигранти и
хора, търсещи и получили международна закрила.
„Каритас България“ е част от световното семейство на благотворителните организации на
Католическата църква „Каритас Интернационалис“.
o
o
o
o
o
o

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

Повече за дейността на „Каритас България“ може да видите в Годишния отчет за 2019 г.
в Приложенията на стр. 24 в настоящия Наръчник.
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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 „Св. Михаил Архангел“.
„Каритас Витания“, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава
лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в
нужда. Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие,
„Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на
общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия сътрудниците на
организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на
всеки един човек.
Визия: изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите –
любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство.
Мисия: вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служим на
хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да
призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят
същото.
„Каритас Витания“ е член на Национална католическа федерация „Каритас България”.
o www.vitania.caritas.bg
„Каритас Витания” реализира следните услуги и дейности:
 Центрове за Домашни грижи за възрастни хора в гр. Раковски и с. Житница, като
екипът от втория център помага и на възрастни хора от с. Калояново и с.
Дуванлии.
 Социално предприятие „Работилница на „Каритас“ в гр. Раковски.
 Социално фермерство в гр. Раковски.
 Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора „Моят ближен” и фонд
„Милосърдие“.
 Хранително подпомагане: ежегодна инициатива, реализирана преди големите
християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово, свързана с
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раздаване на хранителни пакети с продукти от първа необходимост на възрастни
хора (самотно живеещи или болни) и на семейства със ниски доходи.
 Програма „Да постигнем повече“, насочена към: духовно развитите на служителите
и доброволците на „Каритас Витания“; популяризиране и разпространяване на
доброволчеството; създаване и развитие на енорийски „Каритас“ организации;
популяризиране на дейността на организацията; повишаване на знанията и
уменията на служителите и доброволците на организацията.
 Доброволчество и развитие на „Каритас” в енорийската общност.
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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 четири населени места на територията на епархията: Белене – „Каритас
Белене“, Малчика – „Каритас Малчика“, Свищов – „Каритас Свищов“ и Плевен –
„Каритас Плевен“.
Мотивирана от Христовото учение, организацията се бори с бедността, изключването и
дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните
социални услуги в общността и действията при бедствия, „Каритас Русе” достига до
хиляди жени, деца и мъже във време на трудности и изпитания и съдейства за постигане на
социална справедливост.
„Каритас Русе” оказва съдействие на Католическата църква в Никополска епархия в
усилията й да изгради едно общество, основано на вярата и да помогне на гражданите от
епархията да изпълнят своите морални задължения. В своята работа организацията се води
от християнските ценности и принципи на състрадание, милосърдие, благотворителност,
облекчаване на човешкото страдание и подпомагане на човешкото развитие и
достойнство; подпомагане на крайно нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст,
народност, политически възгледи и вероизповедание.
„Каритас Русе” е член на Национална католическа федерация „Каритас България”.
o www.caritas-ruse.bg
„Каритас Русе” реализира следните социални услуги и дейности:
 Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие” в гр. Русе.
 Център за временно настаняване на бездомни хора „Добрият самарянин” в гр. Русе.
 Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни хора в гр. Русе.
 Център за обществена подкрепа „Том Сойер” в гр. Русе.
 Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие в гр. Русе.
 Центрове за домашни грижи за възрастни хора в гр. Белене, гр. Русе, с. Бърдарски
геран.
 Проект „Кухня на колела” (част от центъра за Домашни грижи в гр. Русе).
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни хора с
увреждания „Св. Винкентий“ в гр. Беленe.
 Помощ при бедствия и аварии.
20

Ден на „Каритас“, 15 ноември 2020 г.

Повече за дейността на „Каритас Русе“ може да видите в Годишния отчет за 2019 г. в
Приложенията на стр. 24 в настоящия Наръчник.
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„Каритас София“ е благотворителна организация на
католическата епархия „Св. Йоан XXIII” 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 Бургас“, „Каритас Куклен“, „Каритас Малко Търново“ и „Каритас
Пловдив“.
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 епархия „Св. Йоан XXIII”: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново,
Куклен, Покрован (общ. Ивайловград), както и в с. Баня (общ. Нова Загора), с. Веселиново
(общ. Тунджа) и гр. Харманли и гр. Любимец и оказва подкрепа на: възрастни хора, хора с
увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, жени в неравностойно положение,
бездомни хора.
„Каритас София“ е член на Национална католическа федерация „Каритас България”.
o www.caritas-sofia.org
„Каритас София“ реализира следните социални услуги и дейности:










Дневен център за възрастни хора в с. Покрован.
Дневен център за пълнолетни хора с увреждания „Св. Франциск“ в с Веселиново.
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания
„Благовещение“ в гр. София.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни в риск от
социално изключване „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Куклен.
Центрове за обществена подкрепа на уязвими деца и семейства в гр. Малко Търново
(„Цветница), с. Баня и гр. София („Готови за училище“).
Център за жени в неравностойно положение „Рождество Христово“ в гр. София.
Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ в гр. София.
Център за мобилна и стационарна грижа за бездомни хора в гр. Бургас.
Центрове за домашни грижи за възрастни хора в гр. София, гр. Пловдив и гр. Малко
Търново, като екипът към последния помага и на възрастни хора от селата Стоилово,
Граматиково и Звездец.
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Мобилна грижа за подкрепа на бездомни хора в София.
Контрол и превенция на туберкулозата в ромската общност, сред инжекционно
употребяващите наркотици, децата в риск, бездомните хора и хората с алкохолна
зависимост в гр. София.
Социално предприятие бистро „Каристо“.
Социални работилници „КаритАрт“.

Повече за дейността на „Каритас София“ може да видите в Годишния отчет за 2019 г. в
Приложенията на стр. 24 в настоящия Наръчник.
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Приложения

 Послание на папа Франциск за Световния ден
на бедните
 Плакат за Деня на „Каритас“
 Листовка за Деня на „Каритас“
 Календар – 2020 г.
 „Каритас България“: годишен отчет за 2019 г.
 „Каритас Русе“: годишен отчет за 2019 г.
 „Каритас София“: годишен отчет за 2019 г.

За повече информация
За повече информация и за това как да бъдете съпричастни с инициативите за тазгодишния Ден
на „Каритас“, може да се обърнете към организацията на „Каритас“ във Вашето населено място.
Рекламни материали може да получите от Вашата епархийна „Каритас“ организация.
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Обратна връзка за Деня на „Каритас“

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

Издание на:
„Каритас България“
София 1504
ул. „Оборище“ №9
тел.: 02/944 18 58
e-mail: caritas@caritas.bg
www.caritas.bg
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