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Животът ни разпространява светлина, когато е отдаден в помощ на другите.
             Папа Франциск

Скъпи приятели на Каритас, 
Пандемията изненада много хора, въпреки че в нашия свят имаше 

многобройни признаци на сериозни дисбаланси и несправедливости. 
Безмилостната разруха на този вирус ни събуди от сън.

Когато светът изглежда най-мрачен, ние, християните, отправяме 
поглед към вярата, надеждата и милосърдието, за да осветяват пътя 
пред нас. 

Можем да видим тази светлина само ако държим очите си широко 
отворени и сред ужасите се научаваме да виждаме знаците на Божията 
любов, които се сеят по света всеки ден.

По време на пандемията служителите на Каритас и доброволците 
по целия свят са носители на тази любов. Чрез конкретните си действия Каритас гарантира, че уязви-
мите общности не остават сами и могат да оцелеят в пандемията.

Хората са удивени от това как един мъничък вирус е провалил плановете на целия свят. Това е 
напомняне към всички нас, че нашите планове се превръщат в прах пред великия и мистериозен план 
на Бог.

Кардинал Луис Антонио Тагле  
Президент на Каритас Интернационалис

(Откъс от писмо на Кардинал Тагле по случай Рождество Христово 2020 г.)
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ЗА НАСКаритас Витания е благотворителна Католическа организация,  
създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия на Като-
лическата църква в България и е регистрирана като юридическо 
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност. Тя е член на Националната католическа федерация „Ка-
ритас България”. 

„Каритас Витания”, като милосърдна организация на Католи-
ческата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посве-
щавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Като хора ние не сме създадени, за да живеем сами – общност-
та е ясно обвързана с историята на човешкия род. Един от начи-
ните, по който християните могат да прилагат на практика своята 
солидарност, е да участват в „преследването“ на общото благо за 
общността. Всеки член на общността има дълг да развие това общо 
благо, но също така и право да се радва на ползите, които то носи.

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 се стараем да подхождаме 
със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на 
всеки един човек.

ВИЗИЯ
Изграждане на справедливо и 
устойчиво общество, основа-
ващо се на ценностите – лю-
бов, равенство и мир, където 
всеки човек живее с достойн-
ство.

МИСИЯ
Вдъхновени от Божията лю-
бов и следвайки примера на 
Христос, да служим на хора-
та в нужда – бедни, болни, 
онеправдани, деца, семейства 
и самотни хора – и да призо-
ваваме и насърчаваме ено-
рийските общности и всички 
хора с добра воля да правят 
същото.

„Всички на този свят сме едно семейство. Изграждането на общност, която подкрепя всички, 
за да изразят пълния си потенциал, и в която всеки един уважава достойнството, правата и 
отговорностите на другия, прави света по-добро място за живеене.”          Св. Йоан Павел II 3
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МЕДИЦИНСКИ, 
ЗДРАВНИ И 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  
В ДОМОВЕТЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ И 
БОЛНИ ХОРА

„Да си възрастен е дар от Бог и огромен ресурс; постижение, което трябва да бъде защитено 
с грижа, дори и в случай на заболявания, които водят до трайни увреждания, когато възниква 
нуждата от единна грижа и подпомагане на по-високо и качвествено ниво. 

Вярваме, че старостта може да бъде изживяна достойно, а само-
тата може да бъде преодоляна с любов, внимание и грижа. Именно 
поради тази причина вече 18 години в гр. Раковски и 16 години в 
селата Житница, Калояново и Дуванлий  нашите медицински спе-
циалисти са в подкрепа на самотни, бедни, болни и трудно под-
вижни хора, посещавайки ги в домовете. Само по този начин по-
вечето от тях  имат достъп до качествени медицински, социални и 
здравни услуги, насочени към подобряване качеството на живот и 
достойно изживяване на старините.

Професионалния ни персонал предлага широк спектър от ком-
плексни услуги на нуждаещите се:

- медицински - следене на жизнените показатели (кръвно наля-
гане, пулс, температура, кръвна захар); взимане на кръв; грижа за 
кожа, рани, превръзки; контрол на приема на медикаменти; поста-
вяне на инжекции и системи, според предписанията на лекуващия 
лекар; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния чо-
век на неговия личен лекар и др.

- здравни - частичен тоалет, раздвижване; помощ при хранене; 
преобличане, сресване и др.

- социални - поддържане на връзка с личния лекар, закупуване 
на медикаменти, заверяване на здравни книжки; предоставяне на 
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ДОМАШНИ
ГРИЖИ

помощни средства – патерици, антидекубитални дюшеци, прохо-
дилки, тоалетни столове, колички; пазаруване, разговор, консул-
тиране за различни социални услуги и възможности и др.

През 2020 година екипите от двата центъра за домашни грижи  
обсужваха средно месечно по 102 души от 4-те населени места,  
на чиято територия работят. Благодарение на тяхната всеотдайна 
грижа, нашите бенефициенти получиха достъп до качествени ме-
дико-социални и здравни услуги там, където се чувстват най-спо-
койни - в своите домове. Но освен това, в лицето на нашите меди-
цински екипи те срещнаха разбиране, внимание, подкрепа и обич 
- от които имат най-голяма нужда в своето ежедневие. 

- 2 центъра за 
домашни грижи;

- 4 населени места;

- 102 среден брой 
бенефициенти;

- 5871 домашни 
посещения;

ЗАЩОТО СМЕ ХОРА!

Безсъмнено пандемията повиши осведомеността ни за това, че „богатствоо на годините“ е 
съкровище, което трябва да бъде ценено и защитавано.“     Old age: our future
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„Работилница на Каритас” е социално предприятие за изработ-
ка на свещи, сапуни и сапунени букети, създадено от Каритас Ви-
тания в края на 2018 г. по проект към ОП „Развитие на човешките 
ресурси“.

В социалното предприятие работят хора с увреждания и лица в 
неравностойно положение на пазара на труда. Тези лица имат огра-
ничен достъп и възможности за работа, което се дължи най-често 
на дискриминация, липса на качествено и подходящо образова-
ние, опит и доверие от страна на работодателите.

За период от 2 години успяхме да създадем добра материална 
база и екип от специалисти, които да направят работилницата кон-
курентноспособна. В нашето социално предприятие всеки служи-
тел получава както възможност да се труди и по честен и достоен 
начин да изкарва прехраната си, така също и разбиране, обучения, 
психо-социална и духовна подкрепа. Ние вярваме, че всеки човек 
има какво да даде от себе си, ако получи шанс и попадне в подхо-
дяща и подкрепяща среда. 

2020 година несъмнено беше трудна година, която се отрази и 
на дейностите в социалното предприятие. С подкрепата на Амери-
канската епископска конференция и нейната програма за подкре-
па на страните от Източна Европа успяхме да започнем годината и 
да запазим повечето работни места. 

СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗА ИЗРАБОТКА НА
СВЕЩИ, САПУНИ И 
САПУНЕНИ БУКЕТИ

Социалните предприятия са движеща сила за по-добро общество. Те помагат при справянето с 
проблеми като бедността, социалната дискриминация;  и като такива могат да допринесат 
за изпълняването на целите на устойчиво развитие.
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Огромна подкрепа получихме и от енория „Св. Михаил Архангел“ - гр. Раковски, която построи и 
предостави за безвъзмездно ползване нова сграда, в която да се нанесе социалното предприятие.

Благодарение на онлайн платформите TheSocialmarket и ДарПазар стъпихме на онлайн пазара,  а 
през месец май 2020 година стартирахме изпълнението на нов проект към ОП „Развитие на човешките 
ресурси“. Чрез реализирането му успяхме да разширим дейността, да реорганизираме работния про-
цес, да създадем магазин към предприятието, както и да излезем смело в света на онлайн търговията, 
създавайки собствен интернет магазин. Така осигурихме допълнителни работни места. Всичко това 
много ни помогна в условията на пандемия. 

През лятото на 2020 година екипът ни се включи в менторската програма на Българския център 
за нестопанско право, благодарение на която научихме много нови неща, свързани с управлението на 
бизнес, маркетинг, бизнес планиране и др. Срещите с екипа на центъра и с всички ментори и участни-
ци от други НПО-та, макар и да се провеждаха онлайн, бяха заинтригуващи и мотивиращи да продъл-
жим да се борим за оцеляването на социалното предприятие и неговото развитие.

Подкрепата за социалното предприятие продължи и през есента на 2020 година, благодарение на 
ElBА - инициатива за развитие на социалната икономика на Балканите, реализирана от „Каритас Ита-
лия“, „Каритас Испания“, „Каритас Франция“ и Католически служби за помощ. В рамките на послед-
ните 4 месеца от 2020 година, когато в страната ни значително се увеличиха случаите на заразени с 
Ковид, предприятието ни бе подпомогнато, за да реорганизира работния процес, така че да подсигури 
работата от дома на част от служителите на предприятието.
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Социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и 
с нуждите на околната среда и на обществото по един иновативен начин. Тя може да задоволи нуж-
дите, които са били пренебрегвани или неправилно адресирани от частния и обществения сектор.
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РАБОТИЛНИЦА 
НА КАРИТАС

Но каква беше основната ни идея за да започнем всичко?  
Кое е нещото, което ни мотивира?
Нашето мото е „Творим, за да променим”, защото искаме:
- Да променим към по-добро света за тези, които са отбягвани, 

нежелани, смятани за негодни и да допринесем за подобряване на 
тяхното благосъстояние;

- Да променим нагласите на обществото към хората с увреж-
дания, както и към тези, които поради различни причини биват 
отбягвани от работодателите, защото са смятани за нископроиз-
водителни и ненадеждни служители.

 - Да подхраним връзките между жителите, местната общност 
и обществото в по-широк обхват, като същевременно насърчава-
ме и колективната отговорност.

Едновременно с това бихме искали да допринесем за популя-
ризирането на социалната икономика и социалното предприе-
мачество в България, което от своя страна да допринесе за пови-
шаване на заетостта и жизнения стандарт на различни уязвими 
групи.

„Творим, за да променим” и променяме всеки нов ден…

„Благосъстоянието на човека като индивид и член на една общност  е върховната цел 
на икономиката“                     Св. Йоан Павел II

СВЕЩИ

САПУНИ

САПУНЕНИ БУКЕТИ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
ПОДАРЪЦИ

КОРПОРАТИВНИ  
ПОДАРЪЦИ

РИТУАЛНИ СВЕЩИ 
И ПОДАРЪЦИ ЗА  

СЕМЕЙНИ ТЪРЖЕСТВА

9
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„Най-голямата опасност пред днешния свят, доминиран от консуматорството, представлява 
опустошението и страданието, които израстват в самодоволното и ненаситно сърце, трес-
каво търсещо празните удоволствия, и в притъпената му съвест. 

ЕНОРИЙСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

„КАРИТАС 
РАКОВСКИ“

Доброволчеството е сила. То е човешко, истинско, ценно и ва-
жно. Винаги се връща като бумеранг под различна форма, най-ве-
че като удовлетворение и любов. То храни душата и ума. Когато 
някой направи добро на друг, той поглежда на живота от светлата 
му страна, с надежда и желание да продължи напред с мисълта, че 
ще има някой, който да му помогне при нужда.

Правете всичкото добро, на което сте способни, със всички 
средства, които имате, по всички начини, които знаете, на всички 
места, където можете, по всяко време, когато можете и на всеки 
човек на когото можете… докато можете! Колко хубаво и добре 
казано! Това са нашите доброволци - деца, младежи, хора в зряла 
възраст - които отделят от времето си, за да бъдат в помощ по 
всякакъв начин на Енорийската организация на Каритас Витания 
в гр. Раковски.

Енорийската доброволческа организация „Каритас Раковски“ 
е създадена през 2014 година. Вече 6 години добороволци на раз-
лична възраст участват и създават различни инициативи за под-
крепа на определени групи уязвими хора.

Дарявайки от своето време, способности и знания, през 2020 
година те продължиха да подкрепят местната общност, въпреки 
ограниченията заради ситуацията около Ковид-19.

А ето и най-важните акценти от тяхната дейност през 2020 г.:

- 37 доброволци;

- над 400 подкрепени 
лица;

В ГРИЖА ЗА БЛИЖНИЯ!
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Когато нашият вътрешен живот се окаже ограничен в собствените си грижи и интереси, в него 
не остава място за другите, за бедните. Тогава гласът на Бог остава нечут, тихата радост от 
Неговата любов престава да бъде чувствана, а желанието за добри дела изтлява.” Папа Франциск

В края на февруари 2020 г. млада майка с малкото си бебе успя да заживее самостоятелен живот в 
обновеното, с помощта на доброволци и жители на града, жилище. Те дариха средства, материали и 
труд за цялостен ремонт на жилището й.

В края на март 2020 г. група от доброволци преминаха онлайн обучение за работа в условия на 
пандемия, в които придобиха основни знания, за това как да пазят себе си и бенефициентите, с които 
се срещат, от евентуално заразяване с коронавирус.

На 11 април доборолците подготвиха и разнесоха хранителни пакети в навечерието на Католиче-
ския Великден, като по този начин зарадваха над 80 бедни семейства и самотни лица от трите квартала 
на гр. Раковски

През месеците май-юли се включиха в разнасянето на хранителни и санитарни продукти на нуж-
даещи се хора от града.

През август отново доброволците инициираха спешно подпомагане на семейство от града, чийто 
дом пострада сериозно в пожар. Чрез създадената организация в социалните мрежи и наживо, бяха 
набавени както средства, така и материали за ремонт на жилището, нови мебели и покъщнина за по-
страдалото семейство.

На 15 ноември 2020 националния Ден на Каритас бе отбелязан с традиционен благотворителен 
базар и с инициатива за даряване на дрехи. Събраните средства бяха използвани за подкрепа на нуж-
даещи се лица от града, за закупуване на хранителни и санитарни продукти от първа необходимост.

През декември, в дните преди Рождество Христово, сериозна група от доброволци се ангажира да 
подготви 400 хранителни и санитарни пакета за нуждаещи се хора. С част от тях бяха подкрепени бедни 
семейства и самотни хора от града, а останалата част от пакетите бе дистрибутирана до други населени 
места, където, благодарение на местните доброволци, пакетите достигнаха до още нуждаещи се хора. 
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Нека се научим да живеем в доброта, да обичаме всички, дори и когато те не отвръ-
щат на обичта ни.       
            Папа Франциск
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ЩЕДРАТА 
КОШНИЦА

Присъединявайки се към све-
товната кампания на Каритас - 
“Едно човешко семейство - храна 
за всички”, през 2015 година ено-
рийската организация стартира 
една кампания, за събиране на 
хранителни продукти, наречена 
“Щедрата кошница”.

Защо я нарекохме така? Ами 
много просто - всичко започна с  

 

поставянето на една огромна пле-
тена кошница при входа на храм 
Св. Михаил Архангел в гр. Ра-
ковски. И в тази кошница вина-
ги имаше продукти, които някой 
бе минал и оставил. Така започна 
всичко. 

През 2020 г. - 5 години по-къс-
но - Щедрата кошница започна да 
става все по-щедра и препълнена. 
В края на март и началото на де-
кември 2020 година бяха осъщест-
вени 2 кампании за събиране на 
хранителни и санитарни проду-
кти. Инициативата беше разпрос-
транена из социалните мрежи, 
което доведе до голям обществен 
интерес и много хора се включиха 
с дарения. Благодарение на под-
крепата на всички дарители и с 
помощта на доброволците на Ка-
ритас Раковски, бяха подкрепени 
над 11о семейства и самотни жи-
тели на града.
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Бъдещето е в твоето сърце и в ръцете ти. Бог ти поверява задачата, едновременно 
трудна и възвисяваща, да работиш заедно с Него за изграждането на цивилизация от 
любов.                   Свети Йоан Павел II
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МИЛОСЪРДИЕ
В УСЛОВИЯ НА

ПАНДЕМИЯ

През 2020 година светът преживя нещо ново, странно, различно и 
донякъде страшно. Докато до този момент се борихме със самотата и 
изолацията, сега вече тя беше препоръчителна и наложена.

Оказа се, че това е единственият начин за избягване на заразяване 
с коронавирус.

В тези нови условия служителите и доброволците на Каритас Вита-
ния не спряха да подкрепят своите бенефициенти - напротив, мобили-
зираха се, за да могат да обхванат и нови нуждаещи се.

След като всеки служител на организацията, както и част от добро-
волците преминаха обучения за спазване на нужните санитарно-хиги-
енни мерки и правилно 
боравене с лични пред-
пазни средства, запрет-
нахме ръкави и не изоста-
вихме грижите за нашите 
потребители на услуги.

В тези трудни дни не се 
отказаха и нашите добро-
волци. Те неуморимо и 
отговорно към собствен-
ното си здраве и това на 
околните,  продължиха да 
следват основната си ми-
сия – да помагат. 

„Пандемията породи една двустранна осведоменост - от една страна, към независимостта 
на всеки  един човек, а от друга – привлече по-голямо внимание към неравенството. 

- над 420 домакинства
от 7 населени места

получиха 
хуманитарна

помощ 
през 2020 година
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В ситуацията на Ковид те бяха нужни повече от всякога. Самотата, бедността и 
социалната изолация нарастнаха в големи размери поради настъпилата иконо-
мическа криза и мерките за ограничение на социалните контакти.

Благодарение на щедрата подкрепа на Байерсдорф България, които застанаха 
до Каритас в трудната пандемична обстановка, закупихме санитарни материали, 
дезинфектанти и лични предпазни средства за служителите и доброволците ни, 
за да могат безопасно да продължат да работят. Също така, със предоставените 
от тях средства бяха осигурени 
хранителни и санитарни проду-
кти, с които в периода май-юли 
2020 година успяхме неколкорат-
но да подпомогнем 60 възрастни 
и болни хора от град Раковски и 
селата Белозем, Житница и Ка-
лояново.

През месец декември, с дарението предоставено от Като-
лически служби за помощ, чрез Каритас България, 400 нужда-
ещи се жители от Раковски, Калояново, Житница, Дуванлий, 
Белозем, Пловдив и Хисар получиха хранителни и санитарни 
продукти, с които да посрещнат светлия християнски празник 
Рождество Христово. 

Ковид ни промени във всяко отношение - разбърка живота ни, порядките ни, превърна ни от социално 
общество в асоциално. Обаче не успя да ни отнеме желанието да помагаме, да обичаме и вярваме в доброто.

15

Всички сме застигнати от една и съща буря, но става все по-очевидно, че сме в различни лод-
ки и най-неустойчивите от тях потъват всеки ден. Изключително важно е да премислим 
моделът за развитие на цялата планета.”             Old age: Our future
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Каритас България - цялостна подкрепа на фондацията; 

Католически служби за помощ - подкрепа за осигуряване на хранителни и сани-
тарни материали от първа необходимост за нуждаещи се лица.

Католическа Епископска конференция на САЩ - осигуряване на финан-
сова подкрепа за социално предприятие „Работилница на Каритас“
БНП Париба лични финанси - дарение на офис мебели и техника, с които 

бе оборудвана новата сграда на Работилница на Каритас, както и работните 
зали на доброволците на Каритас Раковски.

Български център за нестопанско право - правна подкрепа, консултиране, мен-
торство, обучения за екипа на Каритас Витания.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - подкрепа за разши-

ряване на дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“, създава-
не на онлайн магазин и физически магазин към предприятието в гр. Раковски по 
проект BG05M9OP001-2.031-0003-C01.
Райфайзен банк - Подкрепа за центрове за „Домашни грижи“ на Каритас чрез 
дарителската  кампания „Избери, за да помогнеш“ осъществена от служителите 
на банката през 2019 година.
Байерсдорф България - закупуване на санитарни материали и лични предпаз-
ни средства за служителите и доброволците на Каритас Витания. Осигуряване на 
хранителни и санитарни продукти за бенефициенти на Фондацията. 

Има различни начини, чрез които всеки може да стане съучастник в разпространението на 
добро. Ние дълбоко ценим всяка една помощ под формата на отделено време, материални бла-
га, молитва, доброволен труд. Всеки сам избира как да бъде съпричастен и да допринесе за 
промяна в общността, в която живее.
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 БЛАГОДАРНОСТ
КЪМ

Дар Пазар - онлайн платформа за продукти и услуги с 
кауза на социални предприятия в България. През 2020 
г. социално предприятие „Работилница на Каритас“ 
реализира продажби през платформата, сътрудни-
чество и посредничество от екипа на платформата, за 
осъществяване на връзки с нови клиенти, изпълнение 

на корпоративни поръчки, промотиране на предприятието.
TheSocialmarket - онлайн платформа за продукти 
и услуги с кауза на социални предприятия в България. 
През 2020 г. социално предприятие „Работилница на 
Каритас“ реализира продажби през платформата и 

промотиране на каузата.

Община Калояново - финансова подкрепа за Център 
за домашни грижи в Калояново, Житница и Дуванлий. 

Община Раковски - финансова подкрепа за Център за 
домашни грижи в Раковски и предоставяне за безвъз-
мездно ползване на помещение за офис на Каритас в 
Белозем.

„НЕТ-7“ - Житница - безвъзмездно предоставяне на 
интернет и обслужване на офис техниката на Център 
за домашни грижи в Житница, Калояново и Дуванлий.

•  Филип Морис България и фонда-
ция „BCause“ - осигуряване на пред-
пазни облекла за медицинските екипи 
на Домашни грижи.
•  Франциско Ровиско и Карла Тиноди 
от TELUS International Bulgaria - 
дарение на предпазни шлемове за слу-
жителите на Каритас Витания.
•   Д-р Огнян Калев - дарения на меди-
цински и санитарни материали за цен-
търа за Домашни грижи в Калояново, 
Житница и Дуванлий.
•   Отец Йорг Хаселхорст - дарения на 
средства за подкрепа на самотни болни 
бенефициенти.

•   Енория „Св. Михаил Архангел“ - гр. 
Раковски - безвъзмездно предоставяне 
на материална база и цялостна подкре-
па за осъществяване дейностите на ор-
ганизацията.

Каритас Витания изказва своята огромна благодарност на всички хора с добри сърца, които 
чрез своята финансова, материална и духовна подкрепа, чрез своя труд и отделено време, 
станаха съучастници в нашите усилия да създадем един по-добър, по-гостоприемен, по-със-
традателен и по-обичащ свят!

17
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Частни дарения от 
физически и 

юридически лица
4%

Общини Калояново и 
Раковски

4%
Международна мрежа 

на Каритас
4%

Европейски фондове -
ОП "Развитие на 

човешките ресурси"
51%

Хуманитарна помощ в 
натура

0%

Стопанска дейност
10%

Дълготрайни активи, 
финансови и други 

приходи
5%

Каритас България
22%

ПРИХОДИ - 378 505 ЛВ. 
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Центрове за Домашни 
грижи

23%

Социално предприятие 
"Работилница на 

Каритас"
45%

Подкрепа за нуждаещи 
се от енориите в 

Софийско-Пловдивска 
епархия

8%

Хуманитарна 
помощ в 

натура
1%

Популяризиране
1%

Духовно и 
организационно 

развитие
1%

Администрация и 
фондонабиране

15%

Финансови средства за 
проекти през 2021 г.

6%

РАЗХОДИ - 378 505 ЛВ.
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