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Надеждата на бедните не докрай ще загине 
(Пс. 9,19)
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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	 Никополска-
та	 епархия,	 „Каритас	 София“	 към	 епархия	 „Св.	
Йоан	XXIII“.
•	 Неправителствена	 организация,	 регистрирана	
в	обществена	полза.
•	 Част	от	световното	семейство	„Каритас	Ин-
тернационалис“	 –	 конфедерация	 на	 благотвори-
телните	организации	на	Католическата	църква,	
включваща	 164	 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,	коорди-
нацията	и	обмена	на	опит	между	организациите	от	
мрежата.
•	 Подкрепяме	нашите	организации	в	изграждането	
на	капацитета	им.
•	 Представляваме	организациите	от	мрежата	и	за-
щитаваме	техните	интереси	на	национално	и	меж-
дународно	ниво.
•	 Сътрудничим	с	други	сродни	организации	с	акцент	
върху	екуменизма.
•	 Застъпваме	се	пред	държавата	и	външни	дарители.

• Партньорство:	 ефективното	 ни	 партньор-
ство	 създава	 солидарност	 между	 нашите	 орга-
низации	 членки,	 другите	 организации,	 споделя-
щи	 идеите	 ни,	 общностите	 и	 хората,	 с	 които	
работим.	
• Субсидиарност:	 централно	 място	 в	 нашата	
„Каритас“	идентичност	заемат	нашите	органи-
зации	членки	и	ние	се	стремим	да	ги	насърчаваме	
и	укрепваме,	за	да	имат	по-голяма	самостоятел-
ност	и	да	поемат	по-големи	отговорности.
• Участие:	 гарантираме,	 че	 хората,	 на	 които	
служим,	 пряко	 участват	 в	 планирането,	 управ-
лението	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	национално	
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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Надеждата на бедните  
не докрай ще загине 

(Пс.  9, 19)

Измина	една	нелека	и	много	различна	година	–	2020	г.,	белязана	от	зна-
ка	на	пандемията.	От	една	страна,	изпълнена	с	трудности,	проблеми	и	
изпитания,	моменти	на	материална	и	духовна	криза.	От	друга	страна,	
в	такива	моменти	винаги	има	личности,	които	очароват	с	„големите	си	
сърца“	на	отдаденост.	Хора,	които	не	жалят	сили,	време,	средства	и	лю-
бов,	за	да	не	загине	надеждата	на	бедните	(Пс.9,19).

„Христос	ни	носи	различна	надежда,	достоверна,	видима	и	разбираема	
надежда,	защото	тя	се	основава	на	Бог,	който	влиза	в	света	и	ни	донася	
силата	да	ходим	с	Него:	Бог	върви	с	нас	в	Исус,	 а	 следването	Му	към	
пълнотата	на	живота	ни	дава	силата	да	изживяваме	настоящето	по	един	
нов,	макар	и	труден	начин.

Тази	надежда,	която	ни	дава	Бог,	ни	носи	цел,	добър	живот	в	настояще-
то,	а	в	бъдещето	–	спасение	за	човечеството	и	блаженство	за	тези,	които	
се	уповават	на	милостивия	Бог.

Дали	вървя	по	този	път	с	надежда	или	моят	вътрешен	живот	е	спрял,	
дали	не	е	затворен?	Дали	сърцето	ми	е	затворена	врата	или	врата,	откри-
та	за	надеждата,	която	ме	води	с	Христос,	за	да	не	бъда	сам?

Мария,	майката	на	надеждата:	със	своето	„да“,	открива	вратите	на	на-
шия	свят	за	Бог.“	(Папа	Франциск)

Благодарение	на	много	служители	и	доброволци	в	„Каритас“,	надеждата	
на	бедните	няма	да	загине	(Пс.9,19).	Като	бедни	имаме	предвид	не	само	
материално,	но	и	духовно	нуждаещите	се,	в	това	число	влизат:	хора	са-
мотни,	болни,	страдащи,	в	изгнание,	преследваните,	гладните,	жадните	
за	правда	и	бедните	духом.

Всеки	 човек	 има	 нужда	 да	 се	 учи,	 „А	 Утешителя,	 Светия	 Дух,	 Когото	
Отец	ще	изпрати	в	Мое	Име,	Той	ще	ви	научи	на	всичко“	(Ив.14,	25).	
Духът	Господен	да	научи	всеки	един	от	нас	бедните,	за	да	живеем	изпъл-
нени	с	вяра,	надежда	и	любов.	

Майко	на	надеждата,	моли	се	за	нас	бедните!

Монс. Румен Станев
Помощен	епископ	на	Софийско-пловдивска	епархия
Президент	на	„Каритас	България“
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МилоСърдие в дейСтвие

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	достой-
но.	В	изпълнение	на	това,	„Каритас	България“	подкрепя	своите	организации	членки	в	извършването	на	
социална	дейност	чрез	структурите	им	по	места.



КАРИТАС БЪЛГАРИЯ         •          www.caritas.bg

�
М

и
ло

С
ъ

рд
и

е 
в 

д
ей

С
тв

и
е

Мрежата на „Каритас“ в България
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еПодкрепени хора

Сред	подкрепените	през	годината	хора	бяха:

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

През	2020	година	сътрудниците	на	„Каритас”	в	България	подкрепиха	6338	нуждаещи	
се	хора.	Ежемесечна	подкрепа	получаваха	1049	хора	в	уязвимо	положение,	като	в	ня-
кои	от	случаите	подкрепата	беше	ежедневна,	в	други	–	ежеседмична.	
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2020	г.	ни	подложи	на	големи	изпитания	–	на	глобално,	лично	и	професионално	ниво.	Пандемията,	
която	ни	сполетя,	ни	накара	да	преосмислим	ценностите	си,	направи	ни	по-креативни	и	изостри	уме-
нията	ни	да	се	справяме	в	трудните	ситуации.	Припомни	ни	и	затвърди	едни	от	основните	ценности	на	
„Каритас“	–	благотворителната	организация	на	Католическата	църква,	която	представляваме	–	да	не	
изоставяме	най-безпомощните,	които	в	ситуация	на	криза	стават	още	по-уязвими.	

Водени	от	това	убеждение,	сътрудниците	на	„Каритас“	в	България	продължиха	да	оказват	подкрепа	
на	нуждаещите	се	хора,	при	спазване	на	всички	инструкции	и	взимане	на	нужните	мерки	за	предпаз-
ване.	От	своя	страна,	„Каритас	България“	продължи	да	оказва	необходимата	подкрепа	на	своите	ор-
ганизации	членки,	проучвайки	добри	практики	от	чужбина	за	адаптиране	и	безопасно	предоставяне	
на	социални	услуги	в	пандемични	условия,	както	и	за	оптимизиране	на	ежедневната	работа.	
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Едновременно	с	това,	„Каритас	
България“	реализира	благотво-
рителната	кампания	„Заедно“	и	
редица	 партньорства,	 благода-
рение	на	които:	

l	 Бяха	 закупени	 предпазни	
консумативи	(маски,	ръкавици,	
шапки,	калцуни,	шлемове,	пред-
пазни	облекла	и	дезифектанти)	
за	 сътрудниците	 на	 „Каритас“,	
които	 бяха	 на	 първа	 линия	 и	
оказваха	директна	подкрепа	на	
нуждаещите	се	хора.	Предпазни	
консумативи	 и	 дезифектанти	
бяха	раздадени	и	на	нуждаещи-
те	 се	 хора,	 получаващи	 грижи	
от	„Каритас“.

l	 20	възрастни,	самотни	и	бол-
ни	 хора	 от	 гр.	 Русе	 всеки	 ден,	
в	 продължение	 на	 три	 месеца	
–	май,	юни	и	юли	2020	г.,	полу-
чаваха	 топла	 храна	 в	 домовете	
си,	доставена	им	от	сътрудници	
на	„Каритас	Русе“.	

l	 50	 бездомни	 хора	 в	 гр.	 Русе,	
настанени	 в	 Центъра	 за	 вре-
менно	 настаняване	 „Добрият	
самарянин“	 на	 „Каритас	 Русе“,	
получаваха	 ежедневно	 топъл	
обяд	в	продължение	на	три	ме-
сеца	–	май,	юни	и	юли	2020	г.	

l	 60	 възрастни	 и	 болни	 хора	
от	 град	 Раковски	 и	 селата	 Бе-
лозем,	 Житница	 и	 Калояново	
получиха	 пакети	 с	 хранител-
ни	 продукти,	 предоставени	 в	
домовете	 им	 от	 сътрудници	
на	 „Каритас	 Витания“.	 Пакети	
с	 хранителни	 продукти	 бяха	
раздадени	и	на	социално	слаби	
семейства	и	крайно	нуждаещи	
се	 хора	 от	 същите	 населени	
места,	сред	които:	3	многодет-
ни	семейства,	7	самотни	майки	
с	малки	деца	и	10	човека	с	ув-
реждания.	
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l	 174	 бездом-
ни	хора,	крайно	
бедни	 хора	 и	 нар-
козависими	 хора	 от	
градовете	Русе	и	София	
получаваха	 ежедневен	 то-
пъл	обяд	в	продължение	на	1	
месец	–	декември	2020	г.	

l	 50	 бездомни	 хора,	 настанени	
в	центъра	за	временно	настаня-
ване	 „Добрият	 самарянин“	 на	
„Каритас	Русе“,	получиха	паке-
ти	с	хигиенни	материали.

l	250	социално	слаби	семейства	
от	 градовете	 Белене,	 Свищов,	
Плевен	и	селата	Бяла	вода,	Де-
ков,	Бърдарски	геран,	Малчика,	
Драгомирово,	Гостиля	и	Асено-
во	получиха	пакети	с	хранител-
ни	продукти.

l	195	крайно	нуждаещи	се	хора	
от	 градовете	 София,	 Пловдив,	
Бургас,	 Малко	 Търново	 и	 село	
Покрован	 получиха	 пакети	 с	
хранителни	продукти.
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l	 402	бедни,	болни	и	самотно	живеещи	възрастни	хора,	деца	в	риск,	самотни	родители,	хора	с	увреж-
дания	и	крайно	нуждаещи	се	хора	от	градовете	Раковски,	Пловдив,	Хисар	и	селата	Белозем,	Житница,	
Дуванлии	и	Калояново	получиха	пакети	с	хранителни	продукти	и	пакети	с	хигиенни	материали.

l	Бяха	раздадени	компютри,	дарени	от	наш	партньор,	на	деца	и	младежи,	които	нямат	собствени,	а	в	
пандемичната	ситуация	изпитваха	огромна	нужда	от	тях,	за	да	участват	пълноценно	в	дистанционната	
форма	на	обучение.		
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Следвайки	 мисията	 си	 да	 бъде	 в	 подкрепа	 на	
бедните	 и	 нуждаещите	 се	 хора,	 „Каритас	
България“	 планира	 и	 осъществява	 ре-
дица	 застъпнически	 действия	 пред	
правителството	 и	 отговорните	
институции.	 Целта	 е	 да	 бъдат	
разработени	и	приложени	дъл-
госрочни	и	ефективни	соци-
ални	 политики,	 които	
да	 водят	 до	 устой-
чиво	 подобряване	
качеството	 на	
живот	 на	 бед-
ните	 и	 уязвими	
хора,	 като	 гаран-
тират	 правата	 и	
достъпа	им	до	социални,	
здравни	 и	 образователни	
грижи	и	услуги.

През	2020	г.	„Каритас	
България”	 продължи	

активно	 да	 участва	 в	 за-
седанията	 на	 междуведом-

ствените	 работни	 групи	 към	
ключови	 български	 министер-
ства,	 свързани	 с	 дългосрочните	
грижи,	 Стратегията	 за	 борба	 с	
бедността,	Комитета	по	наблюде-
ние	на	ФУМИ	и	Съвета	по	въпро-
сите	на	социалното	включване.	

През	 годината,	 в	 различни	 сре-
щи	 и	 събития	 на	 национално	 и	
международно	ниво,	споделихме	
своя	 опит	 и	 изразихме	 позиции	
по	въпроси,	свързани	с	развити-
ето	 на	 интегрирани	 здравно-со-
циални	 услуги	 в	 домашна	 среда	
за	 нуждаещи	 се	 възрастни	 хора	
и	 хора	 с	 увреждания,	 взаимо-
действието	 между	 миграцията	
и	целите	за	устойчиво	развитие,	
развитието	 на	 социалната	 ико-
номика,	ефективната	интеграция	
на	хора,	получили	бежански	или	
хуманитарен	статут	и	по	редица	
въпроси,	свързани	с	намаляване	
на	неравенствата	и	преодоляване	
на	бедността.
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Представители	на	мрежата	
на	 „Каритас“	 в	 България	
взеха	 участие	 в	 младеж-
кия	 форум	 „Икономиката	
на	Франциск“,	посветен	на	
нуждата	 от	 преобразуване	
на	 съвременната	 иконо-
мика	 и	 обвързването	 й	 с	
принципите	 за	 социална	
солидарност,	 интегрална	
екология	 и	 човешко	 раз-
витие.	 Събитието,	 покро-
вителствено	 и	 вдъхновено	
от	 Светия	 отец,	 протече	
онлайн	в	дните	19-21	ноем-
ври	2020	г.	и	привлече	над	
2000	 млади	 икономисти,	
предприемачи	 и	 отдаде-
ни	 на	 каузата	 за	 социална	
промяна	млади	хора	от	цял	
свят.

Международно СътрудничеСтво

Социална икономика

Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа

Икономика на Франциск

В	рамките	на	събитието	бях	проведени	редица	дискусии	и	тематични	се-
сии,	целящи	да	провокират	размисъл	относно	създаването	на	по-спра-
ведлива,	 социално	 ориентирана	 и	 приобщаваща	 икономика,	 поставя-
ща	човека	и	неговото	достойнство	в	центъра	на	своя	развой.	Със	своя	
замисъл,	„Икономиката	на	Франциск“	предложи	платформа	за	обмяна	
на	опит	и	надграждане	на	уменията	на	организациите	на	„Каритас“	от	
Югоизточна	Европа,	в	т.ч.	и	„Каритас	България“,	обединили	усилия	за	
насърчаване	на	социалната	икономика	и	стимулиране	на	факторите	за	
нейното	дългосрочно	развитие	в	региона.

През	 2020	 г.	 продължиха	 дейностите	 ни	 по	 инициативата	 „Развитие	 на	 социалната	 икономика	 в	
Югоизточна	Европа“	(ELBA),	в	която	„Каритас	България“	участва	заедно	с	организациите	на	„Кари-
тас“	от	Босна	и	Херцеговина,	Черна	гора,	Сърбия,	Албания,	Гърция,	Косово	и	Северна	Македония.	
В	рамките	на	инициативата,	ръководителите	на	социалните	предприятия	от	мрежата	на	„Каритас“	в	
България	взеха	участие	в	поредица	от	обучения	и	индивидуални	консултации	с	експерти	от	Италия	
за	изграждане	на	капацитет	и	укрепване	на	социалните	предприятия.	Те	преминаха	през	обучител-

ните	модули:	„Намиране	на	нови	пазари“,	„Как	да	постигнем	социален	
принос“,	„Дигитализация	и	дигитален	маркетинг“,	„Фондонабиране	за	
социалните	предприятия“.	Инициативата	ELBA	се	реализира	с	подкре-
пата	на	„Каритас	Италия“,	„Каритас	Испания“,	„Каритас	Франция“	и	
Католически	служби	за	помощ.

През	2020	г.	продължихме	или	стартирахме	инициативи	по	ключови	теми,	свързани	с	младите	хора,	
социалното	предприемачество,	възрастните	хора,	миграцията	и	целите	за	устойчиво	развитие,		хо-
рата,	търсещи	или	получили	международна	закрила.
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Представител	на	„Каритас	Бъл-
гария“	 взе	 участие	 в	 обучение	
за	 млади	 хора	 от	 Балканския	
регион,	 имащи	 интерес	 към	
развитието	на	социалната	ико-
номика,	което	се	проведе	в	пе-
риода	18-20	февруари	2020	г.	в	
гр.	Торино,	Италия.	Участници-
те	–	младите	хора	от	България,	
Босна	и	Херцеговина,	Албания,	
Гърция,	Италия,	Косово,	Черна	
гора	 и	 Сърбия,	 се	 запознаха	 с	
едни	 от	 най-добрите	 примери	
за	работещи	социални	бизнеси	
и	 инициативи	 на	 територията	

на	 Северна	 Италия.	 Учебната	
визита	бе	организирана	в	рам-
ките	на	инициативата	„Наеме-
те	себе	си“	(„Employ	Yourself “),	
в	 която	 участват	 „Каритас“	
организации	 от	 8	 европейски	
страни,	 сред	 тях	 и	 „Каритас	
България“.

Дейностите	 по	 инициатива-
та	 „Наемете	 себе	 си“	 („Employ	
Yourself “)	 продължиха	 с	 из-
пълнението	 на	 онлайн	 мен-
торската	 програма	 „Подкрепа	
за	устойчива	икономика	и	раз-
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Младите хора и социалната икономика

витие“,	която	се	осъществи	със	
съдействието	 на	 италианската	
организация	SNODI.	Участие	в	
програмата	 взеха	 управители-
те	на	социалните	предприятия	
на	„Каритас“	в	България.	Едно-
временно	с	това,	„Каритас	Бъл-
гария“	започна	заснемането	на	
поредица	 от	 клипове,	 които	
да	 популяризират	 социалното	
предприемачество	 на	 младите	
хора	 в	 България.	 Герои	 в	 пър-
вия	 клип	 бяха	 представители	
на	 социалното	 предприятие	
„Зона	21“.	

Стартиралата	 през	 ноември	
2019	 г.	 инициатива	 „Наемете	
себе	 си“	 („Employ	 Yourself “)	
има	 за	 цел	 да	 повиши	 капаци-
тета	 на	 младежките	 организа-
ции	за	развитие	на	социалната	
икономика,	 чрез	 споделяне	 на	
знания,	 умения	 и	 добри	 прак-
тики,	както	и	чрез	повишаване	
информираността	 на	 младите	
хора	 за	 възможностите,	 които	
предоставя	 социалната	 ико-
номика	 в	 Югоизточна	 Европа.	
„Employ	 Yourself “	 е	 съфинанси-
рана	по	програма	„Еразъм+“	на	
Европейския	съюз.	
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Представители	на	мрежата	на	„Каритас“	в	България	взеха	участие	във	форум	на	тема	„Как	да	създадем	
или	надградим	младежки	„Каритас“.	Събитието,	организирано	от	„Каритас	Европа“,	се	проведе	онлайн,	
в	периода	12-15.10.2020	г.	Сред	присъстващите	бяха	18	служители	на	„Каритас“	организации	от	11	дър-
жави,	желаещи	да	подобрят	капацитета	си	в	областта	на	младежката	ангажираност	и	приобщаването	
на	младите	хора	към	дейностите	и	ценностите	на	„Каритас“.	

Инициативата	 даде	 възмож-
ност	на	участниците	да	работят	
върху	своите	умения	в	област-
та	 на	 младежката	 ангажира-
ност	 и	 да	 споделят	 мнения	 за	
начините,	 по	 които	 организа-
циите	 на	 „Каритас“	 могат	 да	
бъдат	 място	 за	 израстване	 и	
придобиване	на	безценен	опит	
за	младите	хора.

Младежки „Каритас“

Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора

През	 2020	 г.	 продължиха	 дей-
ностите	 ни	 по	 инициативата	
„Виртуален	асистент	в	подкре-
па	на	възрастни	хора“	(SAAM),	
имаща	 за	 цел	 да	 подпомогне	
активния	и	самостоятелен	жи-
вот	 на	 хората	 над	 60	 години,	
чрез	 изработване	 на	 модерни	
технологични	устройства,	чрез	
които	ще	се	предава	информа-
ция	 за	 здравословното	 и	 емо-
ционално	 състояние	 на	 въз-
растните	 хора	 до	 близките	 им	
и	до	специалисти,	които	да	им	
окажат	подкрепа.	

Въпреки	 трудната	 ситуация,	
породена	 от	 Ковид-19,	 „Кари-
тас	България“	участва	в	реша-
ващата	фаза	на	пилотиране	на	
прототипа	 на	 високотехноло-
гичната	модулна	система,	чрез	
тестването	й	от	самотни	и	бо-
лни	 възрастни	 хора	 в	 гр.	 Русе	
и	гр.	Белене.	В	резултат	на	това	
и	 с	 подкрепата	 на	 колегите	 от	
„Каритас	 Русе“,	 стана	 възмож-
но	 получаването	 на	 обратна	
връзка	 за	 системата	 и	 ефекта,	
който	оказва	върху	възрастни-
те	хора.

Освен	 „Каритас	 България“,	
сред	партньорите	в	инициати-
вата	са:	Балканският	институт	
по	труда	и	социалната	полити-
ка,	 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).	 „Виртуален	 асис-
тент	в	подкрепа	на	възрастни	
хора“	 се	 реализира	 с	 финансо-
вата	 подкрепа	 на	 Рамковата	
програма	 на	 ЕС	 за	 научни	 из-
следвания	 и	 иновации	 „Хори-
зонт	2020“.
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Миграция, взаимодействие, 
развитие

През	 2020	 г.	 приключихме	
дейностите	 по	 тригодишната	
инициатива	„Миграция,	взаи-
модействие,	 развитие“,	 която	
„Каритас	 България“	 реали-
зира	 заедно	 с	 още	 11	 „Кари-
тас“	 организации	 от	 Европа.	
В	 рамките	 на	 инициативата,	
„Каритас	 България“	 проведе	
трета	по	ред	информационна	
кампания,	 която	 тази	 година	
постави	акцент	върху	прино-
са	 на	 мигрантите	 за	 развити-
ето	на	страните,	в	които	са	се	
установили	да	живеят	и	рабо-
тят,	и	тяхното	влияние	върху	
местната	 култура	 и	 ежедне-
вие.	 Едновременно	 с	 това,	 с	
прякото	 участие	 на	 „Каритас	
Русе“,	 бяха	 организирани	 и	
проведени	 редица	 тематични	
събития	и	дискусии,	насочени	
към	експерти	и	представители	
на	 широката	 общественост,	
целящи	 да	 провокират	 раз-
мисъл	 по	 темата	 за	 взаимов-
ръзката	 между	 миграцията	 и	
местното	развитие.

Миграция и развитие

Миграцията и въздействието й върху местното развитие на селските и планинските региони
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През	февруари	2020	г.	в	гр.	Болцано,	Италия,	бе	проведено	откри-
ващото	събитие	на	тригодишната	инициатива	MATILDE,	изпъл-
нявана	в	сътрудничество	с	11	европейски	академични	и	изследо-
вателски	институции,	13	партньори	в	лицето	на	неприветствени	
организации,	местни	и	регионални	асоциации	и	общини	от	10	ев-
ропейски	държави.	Част	от	инициативата	е	и	„Каритас	България“.	

Инициативата	има	за	цел	да	проучи	въздействието	на	миграция-
та	върху	местното	развитие	на	селските	и	планинските	региони,	
като	подобри	социалната	и	икономическа	интеграция	на	гражда-
ните	на	трети	страни	по	тези	места.	Инициативата	MATILDE	се	
реализира	с	финансовата	подкрепа	на	Рамковата	програма	на	ЕС	
„Хоризонт	2020“.

„Миграция,	взаимодействие,	развитие“	имаше	за	цел	да	повиши	раз-
биранията	на	обществото	за	глобалните	цели	за	устойчиво	развитие	
на	ООН	и	как	те	се	свързват	с	процесите	на	миграция	по	света,	каква	
е	ролята	на	миграционните	процеси	в	Европейския	съюз	и	развива-
щите	се	държави	и	какъв	е	приносът	на	страните	от	Европейския	
съюз	за	международна	помощ	за	развитие.	

„Миграция,	взаимодействие,	развитие“	бе	реализирана	с	финансова-
та	подкрепа	на	Програмата	на	Европейския	съюз	за	образование	за	
развитие	и	повишаване	на	осведомеността.
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„Каритас	 България“	 продължи	 участието	 си	 в	 програмата	 на	 „Ка-
ритас	Европа“	„Солидарна	система	за	организационно	развитие	на	
„Каритас“	(ССОРК).	Програмата	има	за	цел	да	подпомогне	развити-
ето	на	„Каритас“	организациите	в	Европа,	които	стъпват	на	израбо-
тени	тригодишни	планове	за	надграждане	на	своя	капацитет.	През	
януари	2020	г.	„Каритас	България“	стартира	изпълнението	на	новия	
3-годишен	план,	насочен	към	заздравяването	на	организационния	
и	управленски	капацитет	на	федерацията	в	няколко	сфери:	предо-
твратяване	 конфликт	 на	 интереси,	 фондонабиране,	 управление	 на	
знанието	и	развитие	на	мрежата.	

В	рамките	на	ССОРК,	„Каритас	Европа“	организира	и	Учебна	програ-
ма,	имаща	за	цел	да	предостави	допълнителна	техническа	подкрепа	
за	процеса	на	организационно	развитие	на	участващите	„Каритас“	
организации.	 В	 състоялото	 се	 през	 септември	 2020	 г.	 обучение	 по	
програмата,	взе	участие	и	представител	на	„Каритас	България“.	

Солидарна система за организационно  
развитие на „Каритас Европа“

Международни стандарти за управление  
на „Каритас Интернационалис“

Европейско 
финансиране 

Представител	 на	 „Каритас	
България“	 взе	 участие	 във	
форум	 на	 тема	 „Европейско	
финансиране“.	 Събитието	 бе		
организирано	 от	 „Каритас	
Европа“	 и	 се	 проведе	 онлайн	
през	месец	декември	2020	г.	

Участниците	 имаха	 въз-
можност	 да	 се	 запознаят	 с	
новостите	 в	 програмите	 за	
финансиране	от	ЕС	и	да	над-
градят	уменията	си	в	работа-
та	си	с	тях.	Специален	фокус	
в	 програмата	 заемаха	 инте-
рактивните	сесии,	с	цел	пъл-
ноценната	 обмяна	 на	 опит	 и	
добри	 практики	 между	 ор-
ганизациите,	 насърчаването	
на	 взаимно	 сътрудничество	
и	формирането	на	партньор-
ства	 в	 мрежата	 на	 „Каритас	
Европа“.

През	2020	г.	продължиха	дейностите	по	външна	оценка	на	„Каритас	България“	съгласно	Стандарти-
те	за	управление	на	световната	мрежа	на	„Каритас“	организациите	–	„Каритас	Интернационалис“.	
Стандартите	за	управление	са	разработени	от	„Каритас	Интернационалис“	и	имат	за	цел	подобрява-
не	на	развитието	на	„Каритас”	организациите	и	засилване	на	техния	капацитет.	

Процесът	 по	 външно	 оценя-
ване	 на	 „Каритас	 България“	
включваше	 верификация	 на	
съществуващи	 управленски	
механизми	и	процеси	на	рабо-
та,	интервюта	с	екипа	на	„Ка-
ритас	България“	и	преглед	на	
документи	и	политики.	

Окончателни	 резултати	 от	
оценяването,	 в.	 т.ч.	 изготвя-
нето	на	вътрешен	план	за	по-
добрение	и	оценка	на	риска	от	
страна	на	„Каритас	България“,	
се	 предвиждат	 през	 първата	
половина	на	2021	г.
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КаМпании

Заедно

През	2020	г.,	белязана	от	Ковид-
19,	„Каритас	България“	проведе	
кампанията	„Заедно“,	имаща	за	
цел	 да	 набере	 средства,	 благо-
дарение	на	които	сътрудниците	
на	 „Каритас“	 да	 продължават	
да	 оказват	 подкрепа	 на	 най-
нуждаещите	 се	 хора	 в	 кризис-
ната	 ситуация.	 Общо	 набра-
ните	 дарения	 чрез	 кампанията	
бяха	69	041	лв.	Бяха	осигурени	
и	дарения	в	натура,	сред	които	

предпазни	 костюми	 с	 висока	
степен	 на	 защита	 и	 предпазни	
шлемове.

Благодарение	 на	 набраните	
средства	 от	 кампанията	 „Заед-
но“,	бяха	осигурени	топъл	обяд	
и	 пакети	 с	 хранителни	 проду-
кти	 и	 предпазни	 консумативи	
за	 едни	 от	 най-засегнатите	 от	
пандемията	хора	–	самотни,	бо-
лни	 възрастни	 хора,	 бездомни	

хора,	социално	слаби	семейства,	
както	и	предпазни	консумативи	
за	 сътрудниците	 на	 „Каритас“,	
които	 бяха	 на	 първа	 линия	 и	
оказваха	 директна	 подкрепа	 на	
нуждаещите	 се	 хора.	 Подробна	
информация	 за	 подкрепените	
хора	може	да	бъде	видяна	в	глава	
„Подкрепа	 за	 най-засегнатите	
от	кризата,	породена	от	Ковид-
19“	от	настоящия	Годишник.

Ежегодно	организираме	кампании	и	благотворителни	инициативи	в	подкрепа	на	уязвими	групи	от	об-
ществото.	Каузите,	които	подкрепяме,	целят	да	облекчат	страданията	на	хората	в	нужда,	без	оглед	на	
техните	раса,	пол,	вероизповедание	и	политическо	убеждение.
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иЗащото СМЕ ХОРА! 

През	2020	г.	„Каритас	България“	проведе	ежегодната	си	кампа-
ния	в	подкрепа	на	възрастни	хора	„Защото	СМЕ	ХОРА“,	която	
протече	в	две	фази:	11.11.2019	г.	–	31.03.2020	г.	и	17.11.2020	
г.	–	31.03.2021	г.	Инициативата	бе	реализирана	в	Интер-
нет	(уеб	сайтовете	и	профилите	в	социалните	мрежи	
на	„Каритас	България“).	Привлечени	бяха	следни-
те	медийни	партньори:	„БТВ	медиа	груп“,	„Нова	
броудкастинг	 груп“,	 БНТ,	 БНР,	 Национална	
верига	 радио	 „Фокус“,	 Радио	 Русе,	 Радио	
„Дарик“	 –	 Русе,	 TVN-Bulgaria,	 Плов-
дивска	телевизия	„Тракия“	(ПОТВ),	
ТВ	„Диана“	–	Ямбол.

Кампанията	„Защото	СМЕ	ХОРА“	
бе	в	подкрепа	на	възрастни	хора,	ко-
ито	страдат	от	здравословни	проблеми	
и	имат	нужда	от	професионални	грижи	и		
наблюдение.	За	тях	„Каритас“	реализира	ус-	
лугата	 „Домашни	 грижи“,	 благодарение	 на	 ко-	
ято	през	2020	г.	347	възрастни	хора	от	14	села	и	гра-
дове	в	България	получаваха	ежемесечни	медицински	
и	 социални	 грижи	 директно	 в	 своите	 домове,	 както	 и	
сигурност,	че	не	са	изоставени	и	забравени	и	че	има	хора,	
на	които	могат	да	разчитат.

Даренията	 за	 каузата,	 събрани	 през	 2020	 година,	 възлизат	 на	
65	987	лв.	Набраните	средства	подпомогнаха	медицинските	сес-
три	и	домашните	помощници	към	центровете	за	Домашни	гри-
жи	на	„Каритас“	да	посещават	през	годината	възрастните	хора	
в	домовете	им	и	да	им	помагат	с	професионални	грижи,	пряко	
съобразени	с	индивидуалните	им	нужди.
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Какво е дом?

За	трета	поредна	година	„Каритас	България“	проведе	кампанията	
„Какво	е	дом?“,	разглеждаща	въпроси,	свързани	с	причините	за	
миграцията,	взаимовръзката	й	с	развитието	и	дълбокия	смисъл	
на	мястото,	което	наричаме	дом.	През	2020	г.	акцентът	на	кампа-
нията,	която	протече	в	периода	1	юли	–	31	август,	бе	върху	прино-
са	на	мигрантите	за	развитието	на	страните,	в	които	са	се	устано-
вили	да	живеят	и	работят,	и	тяхното	положително	влияние	върху	
местната	култура	и	ежедневие.	Кампанията	протече	в	Интернет	
(уеб	 сайтовете	 и	 профилите	 в	 социалните	 мрежи	 на	 „Каритас	
България“	и	на	„Каритас	Русе“)	и	достигна	до	3	181	268	души.	

В	кампанията	на	„Каритас	България”	взеха	участие	диеотологът	
Енджи	Касабие,	любимците	от	българския	екран	Башар	Рахал	и	
Маги	Халваджиян,	както	и	13	участници	от	български	и	чуждес-
транен	произход	от	различни	професионални	сфери,	които	спо-
делиха	своите	мотиви	да	изберат	България	за	свой	дом	и	място	
за	развитие.	За	по-любознателната	аудитория	бяха	подготвени	
интересни	инфографики,	които	разкриваха	слабо	познати	фак-
ти	за	миграцията	и	някои	погрешни	схващания,	свързани	с	нея.	
„Какво	 е	 дом?”	 бе	 реализирана	 в	 рамките	 на	 инициативата	
„Миграция,	взаимодействие,	развитие“,	която	се	осъществява	
с	финансовата	подкрепа	на	Европейския	съюз.

Ден на „Каритас“

Денят	на	„Каритас“	е	ежегодна	инициатива	на	всички	сътрудни-
ци	на	„Каритас“	в	България,	която	отбелязваме	в	неделята	след	
13	ноември	–	деня	на	блажените	мъченици	Евгений,	Камен,	Па-
вел	и	Йосафат.	Инициативата	съвпада	с	обявения	от	папа	Фран-
циск	Световен	ден	на	бедните	и	насочва	внимание	към	хората,	
изтласкани	в	периферията	на	света	и	на	живота,	изоставени	и	
забравени	в	своето	страдание.	

През	2020	г.,	отбелязахме	Деня	на	„Каритас“	с	Информацион-
на	седмица,	която	протече	в	дните	9-15	ноември.	По	време	на	
тази	седмица	сътрудниците	на	„Каритас“	проведоха	инициа-
тиви	в	подкрепа	на	нуждаещи	се	хора	и	на	дейности	на	„Ка-
ритас“,	 чрез	 които	 организацията	 помага	 на	 хора	 в	 уязвимо	
положение.

www.caritas.bg

(Сир 7, 35)

И към сиромаха 
простирай ръката си

Ден на Каритас
15 ноември 2020 г.

Сподели пътуването

През	2020	г.	продължи	кампанията	
на	 световното	 семейство	 на	 „Ка-
ритас“	 организациите,	 сред	 които	
и	 „Каритас	 България“	 –	 „Сподели	
пътуването“.	Инициативата	имаше	
за	 цел	 да	 повиши	 осведомеността	
за	 хората,	 принудени	 да	 напуснат	
дома	и	родината	си	поради	жесто-
костите	 на	 войната	 и	 да	 насърчи	
възможността	 бежанците	 и	 мест-
ните	общности	да	се	събират	заед-
но,	да	 споделят	историите	си	и	да	
укрепят	доверието	помежду	си.	
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ФинанСов отчет

10	%	-	популяризиране		
и	фондонабиране

8	%	-	административни
13	%	-	международно		
сътрудничество

11	%	-	застъпничество

58	%	-	милосърдие	в	действие

26	%	-	дарения	от	физически		
и	юридически	лица	от	България

10	%	-	хуманитарни	помощи

25	%	-	финансиране	
от	предходни	години

21	%	-	световна	мрежа		
на	„Каритас“	

18	%	-	международни	проекти	

Приходи за 2020 г.: 448 929 лв.

Разходи за 2020 г.: 448 929 лв.
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Може да изразите Вашата подкрепа  
към хората в нужда, като: 

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

Дарите  
по банков път:

РайфайзенБанк
IBAN: BG�� RZBB 9��� �060 �693 ��

BIC: RZBBBGSF
основание за плащане: посочете  

каузата, която подкрепяте
Титуляр на сметката: 
Каритас България

Дарите 1 лв. 
или станете посто-

янен месечен дарител 
с дарение от 2 лв. чрез SMS  

с текст DMS CARITAS на но-
мер 17 777 (за всички 

мобилни опера-
тори).

Дарите онлайн, като 
посетите сайта на „Каритас 

България“: 
www.caritas.bg 

Станете доброволец –  
вашите умения – професионал-

ни и личностни, ще бъдат  
истински дар за хора-

та в нужда.
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