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Да разпространяваме светлината на Христос1 

 

 

 

Скъпи Исусе, 

Помогни ми да нося Твоето благоухание, 

където и да отида. 

Преизпълни душата ми с Твоя дух и Живот. 

Проникни и притежавай цялото ми 

същество толкова пълноценно, че 

животът ми да бъде само отражение на Твоя. 

 

Нека нося твоята светлина чрез мен и в мен, 

така че всяка душа, до която се докосна, 

да почувства Твоето присъствие в моята душа. 

Нека да погледнат и да не виждат вече мен, 

а само Исус. 

Остани с мен и аз ще излъчвам сияние като Теб, 

и това сияние ще бъде светлина за хората. 

 

                                                             
1 Да разпространяваме светлината на Христос е една от любимите 

молитви на Майка Тереза, която тя избира за първа молитва, 
изричана всеки ден след Светото Причастие от Мисионерките на 
милосърдието, тъй като изразява по красив начин желанието й за 
най-голяма близост с Иисус и да „носи Иисус” на хората. 
 

Светлината, Исусе, ще идва изцяло от Теб; 

Нито частица от нея не ще бъде моя. 

Ти ще си онзи, който сияе за хората чрез мен. 

Нека те славя така, както най-много обичаш, 

носейки сиянието ти сред хората. 

Нека те проповядвам без проповеди, не чрез думи, 

а чрез пример, чрез завладяващата сила, 

чрез притегателното влияние на това, което 

правя, засвидетелствайки пълнотата на 

любовта, която нося в сърцето си към Теб.  

Амин. 
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Създадена през 1993г., с решение на Епископската 

конференция на Католическата църква в България, „Каритас 

България“ е федерация на независими епархийни католически 

организации: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас 

София“. Целта на „Каритас България“ е подкрепа на 

нуждаещите се за изграждане на хуманно общество. В 

изпълнение на това, „Каритас България“ подкрепя своите 

организации членки, които извършват социална дейност чрез 

своите структури по места. 

 

„Каритас България“ е регистрирана като сдружение с 

нестопанска цел за обществено-полезна дейност и заедно с още 

165 организации членува в световното семейство „Каритас 

Интернационалис“ – конфедерация на благотворителните 

организации на Католическата църква. 

„Каритас България“ намира опора в Евангелието и 

социалното учение на Католическата църква и следва 

принципите за: 

 неприкосновеност на човешкото достойнство, без оглед 

на расова, етническа, религиозна, полова и политическа 

принадлежност; 

 солидарност, при която личният интерес отстъпва на 

общността; 

 въвличане на нуждаещите се в социалните дейности и 

стимулиране да поемат отговорността сами да си 

помогнат; 

 помирението и диалогът са най-доброто средство за 

разрешаване на конфликтите. 

За изграждането на по-справедливо общество, „Каритас 

България“: 

• подпомага нуждаещите се чрез своите организации 

членки и техните структури по места; 

• предоставя информация на своите организации членки 

с цел по-ефективна социална дейност; 

• насърчава диалога, сътрудничеството, координацията и 

обмена на опит между своите организации членки; 

• подкрепя своите организации членки в изграждането на 

капацитета им; 

• представлява своите организации членки и защитава 

интересите им на национално и международно ниво; 

• сътрудничи с други сродни организации с акцент върху 

екуменизма; 

• лобира пред държавата и външните дарители. 

Мисия 
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„Каритас“ е възпитател на духовни ценности и ангажира 

хората от католическата общност в подкрепа на ближния. 

„Каритас“ сенсибилизира2, мобилизира, анимира и вдъхновява 

хората, като създава структури във всяка католическа енория.  

„Каритас“ познава задълбочено проблемите и нуждите на 

хората, които подкрепя, като предлага конкретни решения за 

облекчаване на страданията им. Човекът в нужда е в центъра 

на всички дейности на „Каритас“, като пряк или косвен 

участник, в подготовката на различни инициативи в негова 

подкрепа.  

Организацията се застъпва за неговите нужди пред 

законодателната, изпълнителната и местната власт. Инициатор 

и/или участник е в различни мрежи на гражданското 

общество, като организира и национални кампании, с цел 

привличане на внимание и подкрепа към уязвимите хора. 

                                                             
2 Проучва проблемите, анализира ги, прави ги достояние на хората, 
изостря тяхната чувствителност към тези проблеми и предизвиква 
безкористна съпричастност. 

Мрежата на „Каритас България“ работи като едно цяло и 

всички структури на национално, епархийно и енорийско 

ниво взаимно се допълват и си помагат.   

„Каритас“ вдъхновява всеки от и извън католическата общност 

да бъде проводник на Христовото милосърдие. Организацията 

е подкрепена от доброволци, които са мотивирани и познават 

организационната култура, правилата и политиките на 

„Каритас“ в България.  

„Каритас“ предоставя качествени, ефективни и комплексни 

услуги, отговарящи на нуждите на уязвимите хора, на които 

помага. Услугите на „Каритас“ са легитимни и 

професионални. Те се реализират в партньорство с местната 

власт, финансират се със средства предимно от България.

Визия 
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Човешкото достойнство и социалната същност на човешката личност са основата и вдъхновението за една морална представа за 

общество, което ще бъде постигнато, ако всички ние живеем, водени от следните ценности и принципи: 

 

Ценности 

 Справедливост: следвайки 

повика на вярата, ние се стремим 

да изградим един справедлив и 

морален ред и "правилните 

отношения" в нашия собствен 

живот, в организациите и 

общностите, в които работим, и 

сред всички Божии творения. 

Ние сме солидарни с каузата на 

хората, изпаднали в бедност, 

както и с тези, живеещи на прага 

на бедността, служим й, 

защитаваме я в опита си да 

преобразим общностите на тези 

хора и структурите, които 

поддържат тяхната бедност. 

 

 Общото благо: работим в 

рамките на универсалната 

общност на Католическата 

църква, както и с други 

религиозни общности, 

правителства, представители на 

широката общественост и на 

властта за защитата на 

човешкото достойнство, 

упражняването на 

индивидуалните и социални 

права и реализирането на 

съответните отговорности, както 

и за насърчаване на общото 

благо. 

 

 Цялостно човешко развитие: 

където и да работим, ние се 

стремим към развитието на 

цялостната личност на всеки 

човек и на цялата общност, към 

подобряване на социално 

несправедливите системи.  

 

 Състрадание: защото 

принадлежим към голямото 

човешко семейство, ние сме 

дълбоко засегнати от 

страданието на другите и имаме 

моралното задължение да 

признаем своя хуманитарен 

императив да реагираме на тези 

нещастия. Това задължение е от 

съществено значение както за 

нашата идентичност като 

католическа организация, така и 

за принадлежността ни към 

човешкия род.  

 

 Преференциална опция за и с 

бедните и потиснатите: 

съобразно Евангелието на Исус, 

избираме да сме редом до тези, 

които са бедни, 

маргинализирани или 

потиснати. Ангажирани сме с 

Ценности и принципи 
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борбата срещу 

дехуманизиращата бедност, 

която лишава хората от тяхното 

достойнство и човешки облик. 

Водени от Светото писание, 

работим за свободата на 

потиснатите, за справедливо 

разпределение на земните блага 

и се стремим да помагаме на 

маргинализираните хора да 

вземат в свои ръце собственото 

си съдби.  

 

 Уважение: уважаваме 

религиозните традиции, 

култура, структури и обичаи, 

доколкото те укрепват и 

поддържат достойнството на 

човешката личност. 

 

 Солидарност: работим в дух на 

солидарност с хората, които са 

бедни и маргинализирани, като 

по този начин достигаме 

плодовете на мира, 

справедливостта и човешкото 

развитие. Солидарността ни 

свързва в общата представа за 

създаване на свят, в който всички 

човешки същества ще получават 

онова, което им се полага, 

защото всички сме Божии чада.  

 

Принципи 

 Партньорство: ефективното ни 

партньорство създава 

солидарност между нашите 

организации членки, другите 

организации, споделящи идеите 

ни, общностите и хората, с които 

работим.  

 Субсидиарност: централно 

място в нашата „Каритас” 

идентичност заемат нашите  

организации членки и ние се 

стремим да ги насърчаваме и 

укрепваме, за да имат по-голяма 

самостоятелност и да поемат по-

големи отговорности. 

 Участие: гарантираме, че хората, 

на които служим, пряко участват 

в планирането, управлението и 

осъществяването на дейностите 

ни.   

 Оправомощаване: помагаме на 

хората да развият и реализират 

пълния си потенциал и да 

изградят отношения на взаимно 

уважение, така че да могат да 

контролират и да подобряват 

качеството на живота си. 

 Независимост: определяме 

своите оперативни 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 отчетност пред хората, 

на които служим, тези, които 

подкрепят работата ни и 

обществото като цяло. 
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 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, етническа 

принадлежност, религиозни или 

политически убеждения. 

 Защита: стремим се да осигурим 

безопасността на хората, с които 

и за които работим. 

 Градивно начало и внимание 

към въздействието върху 

околната среда: защитаваме 

хората и планетата, 

насърчавайки добрите 

взаимоотношения между всички 

Божии творения, тъй като 

планетата и всичките й ресурси 

са поверени на човечеството.   

 Координация: сътрудничим с 

правителството и местните 

власти, църкви, с други 

религиозни организации, 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 

структурните причини за 

бедността и несправедливостта и 

да се предприемат мерки за 

нейното изкореняване.  

 Обучение и развитие: 

инвестираме в нашите 

сътрудници, 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. 

 Грижа за персонала:  

гарантираме справедливи, 

достойни и устойчиви условия 

на труд за целия ни персонал и 

изпълняваме задълженията си за 

полагане на грижи за персонала, 

насърчавайки добрите практики 

в управлението на човешките 

ресурси и спазвайки трудовото 

законодателство в съответните 

юрисдикции. 
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Стр. цел 1   „Каритас“ - в сърцето на Католическата 

църква 

Дейността на „Каритас България“ е мотивирана, ориентирана 

и определена от Светото писание, учението и традициите на 

Католическата църква и от личното отношение към хората в 

нужда, изпълнено с любов и грижа. „Каритас“ е милувката на 

Църквата към хората й” и олицетворява преференциалното 

отношение към и с тези, които са бедни, маргинализирани или 

изключени от обществото.  

 Резултат 1.1 Енорийските свещеници и енориашите 

познават дейностите на „Каритас“ - както в своята 

енория, така също и в епархията. 

 

 Резултат 1.2 Богопосветените/монашеските общества 

познават дейностите на „Каритас“ на териториите на 

отделните епархии и в цялата страна. 

 

 Резултат 1.3 Катехетите към енориите разполагат с 

програма и материали за представяне на „Каритас“ в 

часовете по вероучение. 

 

 Резултат 1.4 „Каритас“ познава и взаимодейства с 

другите структури и социални дейности на 

Католическата църква в България. 

 

 

Стр. цел 2   Активно участие на човека в нужда  

Съобразно Евангелието на Исус, ние избираме да сме редом до 

тези, които са бедни, маргинализирани или потиснати. Ние 

сме ангажирани с борбата срещу дехуманизиращата бедност, 

която лишава хората от тяхното достойнство и човешки облик. 

Водени от Светото писание, работим за свободата на 

потиснатите, за справедливо разпределение на земните блага и 

се стремим да помагаме на маргинализираните хора да вземат в 

свои ръце собственото си съдби.  

 Резултат 2.1 „Каритас“ работи за съхраняване на 

човешкото достойнство, чрез активно включване на 

човека в нужда във всяка една дейност и на всяко едно 

ниво. 

 

 Резултат 2.2 „Каритас“ познава нуждите на хората, 

които подкрепя,  и организира конкретни инициативи в 

отговор на отчетените нужди. 

 

 Резултат 2.3 Издигане на гласа на бедните и уязвимите 

там, където се формират политиките за подкрепата им 

(местно, областно/регионално и национално ниво). 

 

 Резултат 2.4 Обществото е чувствително към 

проблемите на хората в нужда. 

Стратегически цели 2021 г. – 2025 г. 
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Стр. цел 3  Подобряване на ефикасността на „Каритас“, 

чрез организационно развитие и устойчивост, на база 

стандартите за управление на „Каритас Интернационалис“ 

Решени сме да подобряваме нашата работа - това, което правим 

и начина, по който го правим - чрез непрекъснат анализ, 

изграждане на капацитет, мониторинг, оценяване, управление 

на знанията и стратегическо планиране. Ще инвестираме в 

нашите служители, 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 тези, които са бедни, 

маргинализирани или потиснати. 

 Резултат 3.1 Организациите членки развиват своята 

дейност на епархийно ниво, а енорийските „Каритас“ 

организации – реализират дейности в енориите. 

 

 Резултат 3.2 Всяка организация е запозната с 

територията си на дейност, според структурата на 

Католическата църква, и развива дейност само там. 

 

 Резултат 3.3 Между организациите членки на „Каритас 

България“ има баланс в организационен порядък. 

 

 

 

 

Стр. цел 4  „Каритас“ е подкрепена от доброволци от и 

извън католическата общност 

 

„Каритас“, като част от Католическата църква и като помагаща 

организация, винаги е работила с доброволци, които - водени 

от християнските добродетели и чувство за съпричастност, се 

превръщат във вестители и посланици на човеколюбието. Да 

направиш добро за ближния си и да не търсиш нищо в замяна, 

е майсторството на доброто сърце, което по Божий образ и 

подобие обича и се раздава. Хората, които съзнателно 

извършват доброволчески действия, са участници в 

разпространението на Христовата любов към ближния.  

 

 Резултат 4.1 Доброволците са мотивирани и познават 

„Каритас“ и дейностите на териториите на отделните 

епархии и в цялата страна. 

 

 Резултат 4.2 Доброволците са запознати и спазват 

политиките на „Каритас“, в т.ч. и тези за защита на 

уязвимите хора. 

 

 Резултат 4.3 Организациите членки познават добрите 

практики за мотивиране и задържане на доброволците в 

страната. 

 

 Резултат 4.4 „Каритас България“ и всяка организация 

членка разполагат с политика за доброволците. 
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Стр. цел 5 „Каритас“ е разпознаваем доставчик на 

социални услуги, финансирани от държавата и местната 

власт  

„Каритас“ сътрудничи тясно с националните правителства и 

местните власти, църкви, с други религиозни организации, с 

гражданското общество, с други членове на общностите за 

подпомагане и развитие, както и с всички заинтересовани 

страни. Ефективното ни партньорство създава солидарност 

между нашите организации членки, другите организации, 

споделящи идеите ни, общностите и хората, с които работим.  

 Резултат 5.1 Взимащите решение3 в „Каритас“ познават 

актуалната законодателна уредба и стандарти за 

предоставяне на социални услуги, финансирани от 

държавата. 

 

 Резултат 5.2  Финансирането от страна на държавата 

(местна и централна власт) на дейностите на „Каритас“ 

се е увеличило. 

 

 Резултат 5.3  Повишаване на качеството и 

професионализма в услугите и грижите на „Каритас“ в 

страната. 

 

                                                             
3 Всички в организацията, участващи във взимането или подготовката 
на решение, не само членовете на Управителните съвети. 
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Стратегическата рамка на „Каритас България“ за периода 2021 

г. – 2025 г. бе създадена на етапи с участието на всички 

заинтересовани страни от мрежата.  

Най-напред бе направена оценка на Стратегическата рамка на 

„Каритас България“ за предходния период (2013 г. – 2020 г.). 

След което, по време на заседание на 37 Национална 

конференция на „Каритас България“ на 29 май 2019 г., бе 

сформиран Планиращ екип за изготвяне на новата 

стратегическа рамка, включващ представители на всички 

заинтересовани страни.  До края на 2019 г. екипът направи три 

физически работни срещи. 

В началото на 2020 г. бе изготвен работен вариант на 

Стратегическата рамка на „Каритас България“ за периода 2021 

г. – 2025 г. През март 2020 г. той бе съгласуван последователно с 

Управителния съвет на „Каритас България“, с всеки един от 

тримата епископи, с Епископската конференция и с 

организациите членки на федерацията.  

На 29 май 2020 г. Стратегическата рамка на „Каритас България“ 

за 2021 г. – 2025 г. бе одобрена и приета по време на заседание 

на 38 Национална конференция. На база взетото решение, 

Съветът на изпълнителните директори изработи План за 

изпълнение на Стратегическата рамка за 2021 г. – 2025 г., който 

бе одобрен от Управителния съвет на „Каритас България“. 

 

При изработване на Стратегическата рамка за периода 2021 г. – 

2025 г., „Каритас България“ се ръководи от: 

 Стратегическата рамка на „Каритас Интернационалис“ 

– 2019 г. – 2023 г.; 

 Стандартите за управление на „Каритас 

Интернационалис“; 

 Стратегическата рамка на „Каритас Европа“ за 2021 г. – 

2028 г.; 

 Стратегиите и визиите на организациите членки на 

„Каритас България“; 

 Националната програма за развитие „България 2030“; 

 Целите за устойчиво развитие на ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес на създаване 
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Ключови документи 

 

 Устав 

 Вътрешен правилник 

 Етичен кодекс 

 Кодекс за поведение на персонала 

 Мисия 

 Ценности и принципи 

 

https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/Ustav_Caritas_BG-2008.pdf?x10535
http://www.caritas.bg/Documents/Statut/Pravilnik_CaritasBulgariaustav_2012.pdf
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x10535
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x10535
https://caritas.bg/koi-sme-nie/misiya/
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Value-and-principes.pdf?x10535
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Издание на: 

 

„Каритас България“ 

София 1504, ул. „Оборище“ №9 

тел.: 02/944 18 58 

e-mail: caritas@caritas.bg 
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