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„Любовта – CARITAS – ще бъде винаги необходима, 
дори и в най-справедливото общество. Няма спра-
ведлив обществен ред, който да направи излишна 
любовта. Този, който иска да се освободи от любов-
та, се готви да се освободи от човека, като такъв. 
Винаги ще има страдание, което се нуждае от утеха 
и помощ. Винаги ще има самота. Винаги ще има и 
материални нужди, за които е необходима помощ под 
формата на конкретна любов към ближния.” [28 Б] 
“Deus Caritas est”

Нека с тези думи се обърнем с благодарност към всич-
ки, които подкрепяха и подкрепят дейността на Каритас 
София.

Бедността в нашето общество се увеличава и ние, като 
християни, не можем и не трябва да бъдем безраз-
лични. През 2014 благотворителната организация на 
Католическата Екзархия „Каритас София” реализира 

Според много учени светът вече се променя буквално всеки 
ден. Телекомуникациите, ICT секторът и електронните медии 
налагат нови реалии с все по-голяма бързина. Животът става 
все по забързан, хората психически и физически все по-изто-
щени. Времето за близките и за себе си е все по-малко. Бър-
заме за какво ли не и не забелязваме, че хората около нас 
имат нужда от  подкрепа и насърчение… Стремежът към все 
по-бърза и висока печалба налага своите императиви върху 
етиката в бизнеса, трудовите отношения и отношенията към  
потребителите. На новите икономически доктрини явно хора 
не им трябват. И все пак Бог е поставил Човека в центъра на 
Земята, а не парите. Христос говори за съчувствие, състра-
дание, съпричастност и любов към ближния. Светият отец 
говори против безразличието към хората и безграничната 
алчност. Той апелира за повече внимание към Човека, осо-
бено към най-бедните и страдащите. В този свят на бързи 
промени и огромна финансова несигурност, на все по-остри 
социални проблеми, свят в който 1% бързо забогатяващи 
хора владее вече  50% от световните богатства, Каритас 
София бе на своето място и през 2014. Ние не изменихме на 
своите мисия, цели и призвание. Нашите служители и добро-
волци са често последен лъч надежда в живота на угнетени, 

дейности в подкрепа на нуждаещите се българи, но и 
съумя да подаде ръка на търсещите убежище и да им 
помогне в интеграцията в нашето общество. Стартира-
нето на нови дейности в подкрепа на българските деца 
и продължаващата подкрепа за старите, бездомните, 
самотните майки, децата и младежите с увреждания и 
зависимости показва на практика „Христовото милосър-
дие за всеки”.

Като организация на Католическата църква, добровол-
чеството в Каритас не е само възможност или необходи-
мост, а задължение. Задължение на всеки!

Каритас винаги е била естествената среда за изява на 
доброволния труд в най-различните му измерения – без 
доброволци няма Каритас.

Бих искал да благодаря на енорийските свещеници за 
тяхната подкрепа и съпричастност, на всички добровол-
ци и сътрудници на Каритас в нашата Екзархия, които 
усилено работиха и работят през годините в подкрепа 
на хората в нужда, на партньорите ни за тяхното дове-
рие и на всички дарители на организацията.

С молитва и благослов, 

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх

изтерзани, измъчени и много самотни хора. Грижите, които 
полагаме за хората в неравностойно положение, нямат ал-
тернатива. Много често само нашите екипи се грижат за тях. 
А кои са те? Това са хора с големи сърца, огрени от вътреш-
ната светлина на Светия дух, който им помага да понасят 
тягостните гледки на чуждите страдания; да имат търпението 
всеки ден да изслушват лични трагедии; да стават свидетели 
на безразличието на роднини, които са изоставили своите 
близки. И тогава, когато е най-безнадеждно, най-тъмно и 
безутешно, когато от никъде не се вижда помощ и спасение, 
през прага на самотните, болните, клетните, изоставени-
те като ненужна вещ, тихо пристъпят нашите служители и 
доброволци. Вместо смазваща тишина, няколко добри думи, 
помощ дори за най-елементарни нужди, които болните не 
могат да извършат сами, прогонват далеч мрачните мисли и 
унинието. Светлината е дошла и тя е донесена от хората на 
Каритас. Бог е любов, Бог е истина, път и светлина, но някой 
трябва да я разнася сред хората в нужда. Това правиха и през 
тази година всички отдали своето време, умения, интелект и 
вложили чувства в своята мисия хора от Каритас София. Това, 
което са направили и което медиите умишлено не забелязват 
се вижда в настоящия отчет… Но признание идва от други 
места. Гордеем се с наградата „Доброволческа инициатива 
на годината”, която получихме лично от президента на репу-
бликата г-н Плевнелиев.

Доц. д-р Иво Драганов
Председател на УС на Каритас София
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Кои сме ние
вия век започва развитието на дългросрочните гри-
жи. За целта Каритас София се регистрира в Агенци-
ята за социално подпомагане и Държавната агенция 
за закрила на детето, като лицензиран доставчик на 
редица социални услуги.

За кого се грижим

Всеки човек е създаден по Божий образ и в негово 
лице ние виждаме Бог. Следвайки думите на Христос 
„Каквото сте сторили на моите най-малки братя и се-
стри, мене сте го сторили“, ние се грижим най-стра-
дащите, както бихме се погрижили за Него. Нямаме 
собствени средства, затова не можем да помагаме 
на индивидуални случаи. Подкрепяме стари хора, 
хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бе-
жанци, зависими от психоактивни вещества, жени в 
неравностойно положение, бездомни. Съдействаме 
и на хората, които искат да помагат като доброволци.

Нашите сътрудници

През 2014 организираните от нас дейности бяха ре-
ализирани от 86 платени служители и над 100 души 
доброволци. Както и при хората, на които помагаме, и 
тук няма значение религиозната принадлежност. Ва-
жно е хората да зачитат християнската етика.

[Куклен][Бургас]

[Пловдив] [Малко Търново]

 Епархиен Каритас София   Енорийски Каритас

Каритас София е благотворителна организация на Ка-
толическата апостолическа екзархия в България, съз-
дадена да извършва милосърдни дела от нейно име и 
да възпитава в уважение и любов.

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. 
Уповавайки се на християнските ценности, ние, слу-
жителите и доброволците от Каритас София, подпо-
магаме най-уязвимите членове на нашето 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.

Биография

Каритас София е учредена на 31 август 1993 година, 
регистрирана е от Софийски градски съд на 20 ап-
рил 1994 и е вписана в регистъра на Министерство 
на правосъдието под №20030416009, като юридиче-
ско лице с нестопанска цел – сдружение, определе-
но за извършване на общественополезна дейност. 
През 90те години организацията е фокусирана върху 
спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във 
времето на икономическата криза. С началото на но-

Къде работим

Седалището на организацията е в София, а дейности-
те се развиват на местата, където е представена Като-
лическата апостолическа екзархия: София, Пловдив, 
Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован (общ. 
Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Ве-
селиново (общ. Тунджа). 

Организационна структура

Върховен орган на Сдружението е Общото събра-
ние. В него членуват по двама представители от 
енорийските доброволчески структури на Каритас 
София в Пловдив, Бургас, Куклен и Малко Търново. 
Общото събрание избира 3-членен Управителен съ-
вет, който назначава Изпълнителен директор. 

Как се грижим

Поддържаме следните стационарни грижи:
• 2 дневни центъра за стари хора
• 1 дневен център за възрастни хора с увреждания
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания
• 3 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства
• 1 център за настаняване на бременни и майки в риск да изоставят децата си
• 1 социален център за жени в неравностойно положение
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци и търсещи убежище

Мобилната ни теренна работа се изразява в:
• 4 екипа за домашни грижи за стари хора
• 1 екип за грижа на улицата за бездомни
• 1 екип за грижа на улицата за зависими от психоактивни вещества
• 2 екипа за контрол и превенция на туберкулозата сред бежанци и младежи в риск
• 1 екип за подкрепа на ромски деца, чиито родители работят в чужбина
• 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца и възрастни бежанци
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Старите хора са във фокуса на нашето внимание. Зато-
ва и дейностите, които организираме в тяхна подкре-
па, са много повече, отколкото за която и да е друга 
целева група. Това са 2 дневни центъра и 4 мобилни 
екипа за грижи в домашна среда в 5 населени мес-
та. Помагаме на 219 души в  София (32), Пловдив (18), 
Бургас (37+20), Малко Търново (72) и Покрован (40). 
Имаме 6 медицински сестри, 10 социални асистен-
та, лекар и готвач. Разполагаме с 4 леки автомобила. 
Стремим се да им осигурим достойни старини, да 
преодоляваме самотата, да им предложим долекар-
ска помощ, да улесняваме достъпа до личния им ле-
кар и до болнично лечение при необходимост, да им 
помагаме с личната хигиена и домакинската работа, 
да ги снабдяваме с помощни средства (дюшеци, про-
ходилки, колички и пр.). За съжаление, здравните гри-

Стари и самотни хора

жи, които полагаме в домашна среда, все още нямат 
регламентиран израз. Като организация с нестопанска 
цел, ние сме принудени да правим това без институ-
ционално признание. Въпреки усилията на колеги-
те ни от Каритас България, които ни представляват и 
лобират на национално ниво, ние все още нямаме 
регистрация за извършването на тази дейност, която 
наричаме „Домашни грижи”. В Западния свят това е 
част от системата за здравеопазване и нестопанските 
организации са успешни партньори на държавните и 
местните власти в извършването на тази така необ-
ходима услуга. У нас това се компенсира донякъде 
от търговски дружества, които го правят за печалба, 
и това обрича мнозинството от старите хора на мизе-
рия, защото нито те, нито близките им, могат да за-
платят.

Дневен център „Каритас” в Бургас

Посещават го 20 души на възраст от 67 до 90 г. Преоб-
ладават жените (14). Това са хора, които са подвижни 
и сами се придвижват до Центъра. Най-голямата им 
потребност е да общуват с някого и да се нахранят. За 
пълноценното им преживяване при нас ние организи-
раме импровизирани работилници, продуктите от които 
излагаме на благотворителни базари. Заедно ходим на 
изложби и екскурзии. Празнуваме всички лични и на-
ционални празници.

Дневен център „Св. Василий Вели-
ки” в Покрован (общ. Ивайловград)

Мястото е едно от много български села, в които преобла-
дават безлюдните и рушащи се къщи, а почти всички хора 
от местното население (110 души) са в пенсионна възраст, 
но с иначе красива природа и спокойствие. Различното е, че 
тук има църковен храм с енорийски свещеник и две сестри 
Евхаристинки, които поддържат религиозния живот. Село-
то се отличава и с дневния център, който, освен, че е при-
тегателно място за раздумка, има кухня с отлична готвачка. 
Преди 15 години поехме грижата за 40 души и продължа-
ваме да го правим. Броят бе определен от капацитета на 
кухнята. Някои изпитват големи трудности в придвижване-
то, затова им помагаме, като ги транспортираме до Центъ-
ра. Двамата ни социални асистенти посещават вкъщи тези, 
които не успяват да дойдат. Носят им готвената храна, раз-
говарят с тях, помагат им в домакинството. В края на 2014 
успяхме да ремонтираме сградата на Центъра, да сменим 
оборудването на кухнята, да направим по-уютна дневната 
и трапезарията, да изградим баня и тоалетна. 

Домашни грижи в София, Пловдив 
и Бургас
Обединихме тези 3 дейности не само защото се из-
вършват в големи градове, но и защото хората, за 
които се грижим тук, имат един профил. Всички са с 
много ниски доходи и не могат сами да се грижат за 
себе си, с тежки здравословни проблеми в резултат 
от старост и хронични заболявания. Всички са трудно 
подвижни или неподвижни. 60% от тях живеят сами 
и не могат да разчитат на помощ нито от близките си, 
нито от други социални и здравни структури. Остана-
лите имат подкрепата на близките си, но те или идват 
рядко, защото имат семейства и работа, или не могат да 
извършват необходимите медицински манипулации. 

Домашни грижи в Малко Търново и 
съседни села

Тук пациентите ни се отличават с това, че могат са-
мостоятелно да се движат. В повечето случаи успяват 
сами да се грижат за домакинството си, дори и да жи-
веят сами. Най-често тези хора се нуждаят от перио-
дично (1-2 пъти седмично) следене на здравните им 
показатели, двигателни упражнения, контакт с личния 
им лекар, пазаруване в магазин и аптека. Затова и по-
сещенията тук са по-кратки – средно около 30 мин. 
Екипът ни посещава хора в Малко Търново, Грама-
тиково и Стоилово.
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Католическата църква обяви 2014 за година на се-
мейството. Повече от всякога то е подложено на из-
питания, особено най-малките му членове – децата. 
Застрашени са от бедност във всичките й форми, до-
машно насилие, изоставяне от родителите, отпадане 
от училище, асоциално поведение, противообществе-
ни прояви и т.н. Опитваме се да помагаме на повече от 
200 деца и на родителите им в София (33), Куклен (40), 
Баня (74) и Малко Търново (59). Преобладават децата 
от ромската общност. Различни са по възраст, ниво на 
владеене на български, социален произход. Подходът 
ни обаче е един – работим екипно по всеки случай, 
включваме родителите и всички ангажира-
ни местни институции. Всяка годи-
на организираме пленер за 30 
деца, което е възможност 
да излязат от родните 
си места, да срещнат 
други деца и твор-
чески да се изя-
вят. През 2014 
в к л ю ч и х м е 
и сирийски 
деца бежа-
нци.

„Аз 
уча и 
играя на 
българ-
ски език” в 
София

Проектът стартира в нача-
лото на 2014 с подкрепата на 
Фондация „Тръст за социална алтер-
натива” и с фокус върху 3-4 годишните деца 
от ромския квартал „Факултета”. Те не владеят българ-
ски. Това ги стресира и реално застрашава включване-

Деца и семейства в риск

то им в образователната система. На някои им липс-
ват елементарни хигиенни навици. През годината ни 
посетиха 69 деца, от които 41 продължиха в детска 
градина и училище. Екипът ни се състои от ръково-
дител/логопед, 2 педагози, психолог и 2 социални 
асистенти. Осигуряваме възможност за включване на 
доброволци – 70 студенти от Софийски университет. 
Заниманията ни са до обяд, защото не можем да оси-
гурим следобедна почивка.

Център за обществе-
на подкрепа „Св. 

Св. Кирил и 
Методий” в 

Куклен

Грижим се 
за 25 деца 
между 10 
и 15 г., 
които са 
в риск от 
отпадане 
от учили-
ще заради 
сериозни 
образова-

телни про-
пуски, и за 

други 25 деца 
между 3 и 9 г., 

които имат ар-
тикулационни на-

рушения, психофи-
зически дефицити и 

девиантно поведение. 
През летните месеци отваря-

ме врати за деца, които остават без 
надзор през деня, защото родителите им 

работят. В екипа ни работят двама педагози, лого-
пед, психолог и арт-терапевт. 

Достъп до образователни ресурси в 
Баня  (общ. Нова Загора)

В селото живеят 1750 души, от които 1500  са роми. 
Училището е изцяло сегрегирано. В него се учат 200 
ромски деца. Ние осигуряваме безплатен обяд на 65 
ученици, които са подбрани по социални критерии от 
местната родителско-учителска асоциация. За децата 
до 4 клас обядът е безплатен и се покрива с държав-
ни средства. Нашият местен координатор работи с 
децата, чиито родители живеят и работят в чужбина. 
Тези деца виждат родителите си само по Ко-
леда. Някои от децата придружават 
родителите си, прекъсват об-
разованието си, връщат 
се и повтарят учебни 
години. Организи-
раме извънклас-
ни дейности: 
изработване 
на сувени-
ри, клуб 
за худо-
жествено 
ч е т е н е , 
м о р а л 
е т и к а 
и граж-
д а н с к о 
образо-
в а н и е , 
клуб на 
д о м а к и -
нята, ту-
ристически 
клуб.

Център за обществена подкрепа 
„Цветница” в Малко Търново

Официалното откриване на Центъра бе на Цветница 
през 2014. Екипът ни включва ръководител/педагог; 
социален работник/медицинска сестра; психолог/ло-
гопед; музикален терапевт и помощник възпитател. 
През 2014 те се погрижиха за 59 деца и 17 семейства, 
повечето от които живеят в изолирани и в крайна ни-
щета, като разчитат основно на социални помощи. 
Половината от родителите проявяват насилие и имат 

алкохолна зависимост. Някои от тях са създали 
семейства, когато са били деца, и са не-

грамотни, и трайно безработни. 
Заниманията ни с децата са 

по индивидуални програ-
ми за: Ограмотяване; 

Български език и ли-
тература; Здравно 

образование и 
култура; Ос-

новни жизне-
ни умения 
и навици; 
Креативни 
занимания; 
М у з и к а ; 
Християнска 
етика; Човек 
и общество.
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Акценти през 2014
Януари

Започнахме изпълнението на проекта „Аз уча и играя 
на български език” в ромския квартал Факултета в Со-
фия. Целта ни е да подобрим знанията по български 
език на 3-4 годишните деца, за да могат пълноценно 
да участват в предучилищната подготовка  след това.

Февруари 
Проведохме семинар за ръководителите на социални услуги в Каритас София. 
Анализирахме нашите силни и слаби страни, както и възможностите и рисковете 
произлизащи от средата, в която работим. Определихме като приоритети в рабо-
тата ни повишаването квалификацията на служителите ни, изграждането на парт-
ньорства, стратегическо управление и др.

Наш експерт участва в консултация организирана от Каритас Интернационалис в 
Рим във връзка с все по-голямата намеса на Католическата църква в предоставя-
нето на лечение на хора страдащи от ХИВ/СПИН.

Март 

Общото събрание на Каритас София прие отчетите на управителния съвет и на-
соките за развитие през 2015. Управителният съвет бе преизбран за нов 3 годи-
шен мандат. 

На 25 март отбелязахме 14-годишнината от създаването на Център „Благовеще-
ние“ за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания 
в София.

Април
На светлия празник Цветница отвори врати нашият център 
за обществена подкрепа в Малко Търново. Нарекохме го 
„Цветница” – да е място за радост и утеха. Пожелахме си 
в нашите отношения да се държим като децата – открове-
но, Църквата и общината да сме заедно в това начинание.
Наши гости бяха колеги от Каритас Острава, водени от Фе-
лицитас Филип (Каритас Австрия). Показахме им повечето 
наши дейности в страната с пожелание за създаване на 
партньорски взаимоотношения. 

  Участвахме в международна среща в Алексинац (Сърбия) 
за обсъждане на възможностите за сътрудничество между екипите, работещи с хора зависими от психоактивни ве-
щества. 

Май

Учредихме Енорийски Каритас Малко Търново с председател енорийският свеще-
ник Отец Роман Котевич и 5-членен управителен съвет. За енорийски отговорник бе 
избрана Мария Димиева.

Подписахме договор с Община „Тунджа” за извършването на услугата „Дневен цен-
тър за възрастни хора с увреждания”, като делегирана държавна дейност. 

Юни 

Открихме уникалната за Бургаска област социална услуга Звено „Майка и бебе”. 
Чрез денонощната грижа на екип от социален работник, социални асистенти, пе-
дагог и психолог се стремим да укрепим връзката между майки и техните деца, 
като им помагаме да се преодолеят социалната изолация. 

Август

Организирахме поклонничество до светилището на Дева Мария в Лурд (Фран-
ция). Участваха наши служители и доброволци под духовното водачество на Отец 
Даниел Жилие. Участвахме в националното поклонничество, водено от Отците 
Успенци. 

Септември

Наши представители участваха в 90-годишния юби-
лей на Каритас Грац (Австрия) и върнаха партньор-
ската визита на колегите от Каритас Острава (Чехия). 
Посетихме много от дейностите на нашите партньо-
ри и научихме много от техния опит.

Декември

Получихме награда лично от президента г-н Плевнелиев за Доброволческата 
инициатива „Проект Бежанци”, като най-успешна проява на организирано до-
броволчество през 2014.

В ремонтирания център за стари хора в Покрован 
проведохме годишната ни екипна среща, в която 
участваха 47 души. Срещнахме се с местните хора, 
посетихме забележителности, забавлявахме се.

Издадохме съвместно с Върховния комисар на ООН за бежанците единствен по 
рода си в България учебник по български език за бежанци ниво А1 и А2. Нови-
те думи към всеки урок, основни граматически правила, културна информация и 
упражнения са публикувани в приложения към учебниците и преведени на араб-
ски, персийски, английски и френски език.
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по наркомании нашият мобилен център е най-успеш-
ният в идентифицирането на хора страдащи от ХИВ/
СПИН сред инжекционно употребяващи ПАВ в София. 

Разпространяваме информация за възможностите 
за лечение. Осигуряваме лекарства от първа необ-
ходимост. Консултираме семействата на зависимите 
по проблемите, свързани със зависимостта. Инфор-
мираме какви са възможностите за лечение и реха-
билитация на територията на София. Обработваме и 
превързваме местата на инжектиране, както и раните 
появили се в следствие на инжектирането.

Зависими от психо-активни вещества
Зависимите, които са обхванати от програми за лече-
ние и профилактика в България са по-малко от 30%. 
Малък е и дeлът на наркозависимите, подложени на 
медицински тестове за кръвно и полово преносими 
инфекции, поради ниска здравна култура и липса на 
медицински и социални осигуровки.

Мобилен център за намаляване на 
вредите от употребата на ПАВ

Всеки делничен ден след обяд екип от ръководител/
социален работник, психолог, медицинска сестра и 
шофьор са по улиците на София със специализиран 
микробус, за да се грижат за зависимите. Посещават 
7 терена по определен график. През 2014 установи-
хме над 2100 контакта. Зависимите, които идват при 
нас, обикновено живеят на улицата, проституират, 
нямат здравни осигуровки и работа, страдат от мно-
жество болести, сред които Хепатит, Туберкулоза и 
ХИВ/СПИН. 

Ние сме единствените в София, които осигуряваме 
долекарска помощ на улицата на хора, които нямат 
здравно осигуряване и пари да заплатят обработва-
нето на рани. Взимаме кръвни проби, които предава-
ме за изследване. От 181 проби 123 са с положителни 
кръвни проби за хепатит С, 15 за сифилис, 10 за ХИВ 
и 9 за хепатит В. По данни на Националния център 

Броят на бездомниците в големите български градо-
ве видимо нараства, макар и да липсва статистика за 
това. Причините: отхвърляне от семейството, измама 
при продажба или залагане на жилище, хазарт, загуба 
на работа, зависимост към алкохол и наркотици,пси-
хологически проблеми. В търсене на по-добър живот 
хората отиват в големия град, но не намират работа 
и без доходи не могат да си осигурят подслон. Някои 
от младежите, които са израснали в институции, след 
като навършат 18 години също остават на улицата. 
Повечето от тях до такава степен свикват с живота на 
улицата, че нямат желание за промяна. Въпреки че 
създават контакти помежду си и се чувстват сигурни 
в тази среда, много често те са изложени на риск от 
насилие. Липсват им лични документи и осигуровки, 
което ограничава достъпа им до здравни и социални 
грижи на държавата.

Мобилна грижа за бездомните в Бургас

Наш екип със специализиран микробус всеки ден е по 
улиците на Бургас. Разговаряме с тях за причините да 
стигнат до тук, за рисковете, за перспективите. Пома-
гаме им в търсенето на работа – 18 души. Насочваме 
ги къде да намерят подслон – 19 души. През зима-
та раздаваме одеала и дрехи – 118 души. Ежеднев-
но осигуряваме топла храна на улицата на 45 души. 
Предлагаме медицинска помощ – прегледи, консул-
тации, превръзки на рани, медикаменти. В нашата 
информационна база са записани 189 души, от кои-
то 12 починаха поради липса на болнично лечение. В 
дейностите ни се включват и доброволци (36 души), 
половината от които са студенти.

Бездомни хора
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Едни от първите организирани 
дългосрочни грижи на Каритас Со-
фия преди 15 години са насочени 
към хората с увреждания. В София 
центърът ни за социална рехабили-
тация и интеграция за деца и мла-
дежи се нарича „Благовещение”, 
а във Веселиново (общ. Тунджа) – 
дневният ни център за възрастни е 
„Св. Франциск”. И за двете услуги 
Каритас София има регистрации в 
Агенцията за социално подпома-
гане, а за първата и в Държавната 
агенция за закрила на детето. Ки-
незитерапията, арт-терапията и со-
циалната работа са сред основните 
ни услуги и на двете места. Предос-
тавяме храна на целодневните ни 
посетители. Имаме специализира-
ни микробуси за ежедневно транс-
портиране на нашите посетители и 
за дейности извън центровете. 

Кинезитерапевтите ни работят в 
отлично оборудвани зали, където 
провеждат гимнастика, лечебна 
физкултура и лечебен масаж. Кога-
то времето позволява организират 
игри на открито.

Социалният педагог и социалният 
работник съдействат за форми-
рането на умения за общуване и 
социално-битови навици чрез ал-
тернативни комуникационни фор-
ми, тематични групови занимания, 

ролеви игри и други методи бази-
рани на когнитивно-поведенческа 
основа.

В часовете по арт и трудова тера-
пия организираме работилници: 
Ежедневни умения, Творчество, 
Цветарство, Готварство, Инфор-
мационни технологии.  Чрез тях 
съдействаме за формиране на би-
тови умения и навици, естетическа 
култура. 

Специалистите ни участват в обу-
чения за повишаване на квалифи-
кацията -  общо 16 за двата центъ-
ра през 2014.

Деца и младежи с увреждания

Център за социална 
рехабилитация и инте-
грация „Благовещение” 
в София

Капацитетът на „Благовещение” е 
за поне 40 души, повечето от които 
ни посещават за почасови занима-
ния със специалистите, но имаме и 
хора за целодневна грижа. Те са с 
психични и психиатрични уврежда-
ния и различна степен на забавяне 
на двигателно-моторното развитие. 
Екипът ни се състои от 8 души: ръ-
ководител/арт-терапевт, кинезите-
рапевт, социален педагог, психолог, 
логопед, специалист по керамика, 

музикотерапевт и шофьор/под-
дръжка. Новото през 2014 са ак-
тивните групови занимания извън 
Центъра – адаптиран тенис на корт, 
конна езда и музикотерапия. Със 
средства на Столична община заса-
дихме храсти и цветя, и поставихме 
пейки, кошчета и кашпи в градин-
ката около Центъра. Организирах-

ме благотворителни базари,  едно-
дневни екскурзии и посещения на 
изложби, концерти и пленер. 

Дневен център „Св. Фран-
циск” във Веселиново 

Тук всичките ни 20 посетители са цело-
дневно. Те идват от близкия град Ям-
бол и от околните села, най-отдалече-
ното от които е на 40 км. от Центъра. 
За тях се грижат 7 души: ръководител, 
рехабилитатор, арт/трудо-терапевт, 
социален работник, социален асис-
тент, медицинска сестра и шофьор/
поддръжка. Водещо през 2014 е спо-
разумението, с което Община Тунджа 

възлага на Каритас София да органи-
зира Дневния център. Това държавно 
финансиране чрез местната власт е 
естествено продължение на дълго-
годишните ни усилия да създадем и 
да поддържаме този Център с под-
крепата на чуждестранни партньори. 
Благодарни сме за доверието, с което 
Община Тунджа се отнася към нас. 
Дейностите извън Центъра и тук изо-
билстват: еднодневни екскурзии, тър-
жества, посещения на исторически 
и архитектурни забележителности, 
риболов, срещи с ръководството на 
социалното министерство и Община 
Тунджа.
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Партньори:
Каритас Австрия е водещ наш парт-
ньор от учредяването на Каритас Со-
фия през 1993. По-късно Каритас 
Грац пое тази роля. През 2014 със 

собствени средства и с посредничество пред други дарители 
Каритас Грац ни съдейства за издръжката на центровете за 
работа с деца и семейства в риск, за дневните центрове за 
стари хора, за Звено „Майка и бебе“ и за структурата.

Подкрепа за грижите, които по-
лагаме за бездомните хора в 
Бургас.

  Помощ за мобилния цен-
тър за намаляване вреди-
те сред употребяващите 
психо-активни вещества в 
София.

Финансиране чрез национална-
та програма „Домашни Грижи” и 
проект за развитие на мрежата 
„Да постигнем повече”. Посред-

ничество в международните контакти за получаване на хума-
нитарна помощ бежанци.

Дългосрочно финанси-
ране на грижите, които 
организираме за хора с 

увреждания и за стари хора в 6 населени места.

Подкрепа за запазване на центъ-
ра за възрастни с увреждания 
„Св. Франциск” в момента на пре-
местването му от Ямбол във Ве-
селиново. 

енория „Йона” – Дългосроч-
но финансиране на социалния 
център „Рождество Христово” за 

жени в неравностойно положение в София. Осигуряване на 
по-голяма къща за Центъра през 2014.

енория „Сан джор-
джо” и Сдружение 
„Sentieri di Pace” – 
Финансиране на някои 

от дейностите за хора с увреждания в София, като адаптиран 
тенис на корт, хипотерапия, психологическа и музикотерапия, 
материали за арт-терапия.

Сдружение „Про Баня” – Подкрепа за подобряването на 
материалната база на училището в ромското село Баня.

Скаути от Клюш – Всяка година ска-
утите събират и транспортират до нас 
храни, санитарни материали, дрехи и 
обувки, които предаваме на Сестрите 
Евхаристинки, а те разпространяват 
като хуманитарна помощ за крайно нуж-
даещи се хора.

С малките грантове на фондацията през 
2014 успяхме да създадем център за со-
циално консултиране на бежанци в Со-
фия, да дофинансираме работата с без-
домни в Бургас и поклонничеството на 

наши сътрудници в Лурд (Франция).

Основен спонсор по проекта „Аз уча 
и играя на български” за ромски деца 
в София. Освен средства, по този 
проект осигуряват и обучение за спе-

циалистите от екипа ни.

Финансират през 2014 нашите 
курсове по български език във 
всичките 7 приемателни центро-

ве в страната и издаването на учебник по български за бежа-
нци.

Събираме храна,
даряваме надежда.

Хранителни продукти за директно разпрос-
транение и за готвена храна в социалния 
център за жени в неравностойно положение 
в София.

   Материали за дейности по Проект Бежанци

Министерство на здравеопазването – Партньорство 
по Програма „Укрепване на Националната програма по подо-
бряване контрола на туберкулозата в България“ в подкрепа на 
бежанци, деца и младежи в риск в София и Бургас.

национален център по наркомании 
– Методическа помощ за теренната ни работа 
за намаляване на вредите от употребата на 
психо-активни вещества в София.

Сътрудничество при организи-
ране и провеждане на курсове 
по български език в приема-
телните центровете за бежа-
нци.  

нЦеМПи – Партньорство в приемането 
на доброволци по програмата „Европей-
ска доброволческа служба”.

Софийски затвор – Съдействие за реализирането на про-
екта за преподаване на английски език в затвора.

Столична община – Безвъзмездно от-
даване на помещения за Центъра за социал-
на рехабилитация и интеграция за деца и 
младежи с увреждания.

Община Бургас – Финансиране на 25% от 
разходите за теренната работа с бездомни в 
Бургас.

Община Тунджа – Възлагане управле-
нието на Дневния център за възрастни с 
увреждания „Св. Франциск” във Веселино-
во, като делегирана държавна дейност.

Община Куклен – Предоставяне на поме-
щение за работа с деца и семейства в риск в 
Куклен.

Община нова Загора и ОУ„Злати 
Терзиев” – Сътрудничество за предоставяне 
на обяд на учениците от социално-слаби семей-
ства в Баня. 

Община Малко Търново – Безвъзмез-
дно отдаване на помещения за Центъра за об-
ществена подкрепа за деца и семейства в риск 
в Малко Търново. Общината участва в издръж-
ката на Центъра с разходите за отопление, ос-
ветление, вода и частично покриване на разхо-
дите за ремонт.

Община ивайлов-
град – Безвъзмездно от-
даване на помещения за 
Дневния център за стари 
хора в Покрован.

народно Читалище „Стоянка Соколо-
ва 1999” – Безвъзмездно отдаване на помеще-
ния в сградата за проекта „Аз уча и играя на бъл-
гарски език”, по който се грижим за деца от 
ромския квартал Факултета в София.

Болница Малко Търново – Безвъзмездно отдаване на 
помещения за центъра за домашни грижи в Малко Търново.

Дарение от благотворителни 
базари в магазина в полза 
на деца и младежи с увреж-
дания в София.

Дарение на компютърна техни-
ка и учебен софтуер за про-
веждане на дистанционно обу-

чение по български език за бежанци в приемателен център 
„Враждебна”.

Дарение на медикаменти и 
санитарни материали, кои-
то използваме в грижите за 
стари хора и зависими от 
психо-активни вещества.

Партньор в осигуряване на кухнен-
ско оборудване в Дневния центъра 
за стари хора в Покрован.

Безвъзмездно отпечатване на годишния отчет 
на „Каритас София“ за 2014.
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Жени в неравностойно положение
Зачитането на живота и достойнството на децата от 
зачеването им е принцип в социалното учение на 
Католическата църква. За жените, които се колебаят 
дали да родят и да задържат при себе си своите деца 
или имат трудности в отглеждането им, работим в 
Социалния център „Рождество Христово” в София и в 
Звено „Майка и бебе” в Бургас. Стремим са да им оси-
гурим духовна и материална подкрепа, и да насърчим 
самостоятелното им развитие.

Социален център   
„Рождество Христово” в София

Тук работят ръководител, социален педагог, социален 
работник, психолог, 2 дизайнери и 2 инструктори за 
производство на текстилни и керамични сувенири. 
Помагаме на жените в тежко социално положение с 
хранителни продукти и топла храна, дрехи и лекар-
ства. Осигуряваме им възможност за доход чрез учас-
тие в нашето социалното предприятие за изработване 
на сувенири. През 2014 това са 68 жени (с 81 деца), 

28 от които посещават Центъра всеки ден и работят 
в работилниците. През зимните месеци осигуряваме 
храна за бездомни. През 2014 преместихме Центъра в 
по-голяма и функционална сграда. 

Звено „Майка и бебе” в Бургас 

Центърът е за временно настаняване (до 9 мес.) на 
жени и деца, при които има риск майките да изоставят 
децата си в институции. Открихме го през юни 2014, 
като единствен по рода си в Бургаска област. Благопо-
лучието и пълноценното развитие на децата, както и 
укрепването на емоционалната връзка майка-дете са 
основните ни приоритети. Подкрепяме жените в усво-
яването на базови социални умения и им помагаме 
да се реинтегрират, като им търсим жилище и работа. 
Екипът ни се състои от ръководител, социален педагог, 
социален работник, психолог и 3 социални асистенти. 
През 2014 помогнахме на 5 жени и 9 деца. Капаците-
тът ни позволява да се грижим за 6 майки с децата им.

Доброволческа инициатива 2014
Един доброволчески проект, по който работим съв-
местно със Си Ви Ес България, съдържа огромна 
положителна енергия, струяща от мотивираните 
доброволци. Те посещават през делничните дни цен-
тровете за търсещи закрила и бежанци в столични-
те квартали Овча купел и Военна рампа. На децата 
помагаме да научат български език, английски език, 
организираме арт работилници, уроци по музика, 
спорт и компютърни курсове. Има и допълнителни 
дейности като: кампании за събиране на дрехи и ма-
териали и екскурзии за децата и младежите, с които 
работим, за да успеят да разгледат и места (музеи, 
театрални и други забавни представления, Столична 
библиотека), намиращи се извън центровете. Стиг-
нахме и до Копривщица, където те за един ден успя-
ха да посетят музеите, да порисуват в красивия град 
и да поиграят в околностите му. 

Именно заради позитивизма, креативността и жела-
нието за развитие и да достигаме до все повече хора, 
чието ежедневие правим по-пълноценно, проек-
тът беше отличен като „Доброволческа инициатива 

2014“ в конкурса на Фондация Лале и Националния 
алианс за работа с доброволци.

Проектът няма предвиден краен срок и се осъщест-
вява на фази по 4 месеца. Всеки, който желае да 
бъде доброволец, кандидатства след като види обя-
ва в интернет. След това се срещаме и обсъждаме 
възможностите. Следват начално и междинно обуче-
ние, които дават възможност на доброволците да на-
учат много полезни и интересни техники за препода-
ване. А всички завършили успешно всяка една фаза, 
получават сертификат. Доброволците, които желаят 
това, могат да продължат участието си и в следващи-
те фази.

До момента над 250 доброволци се включиха в дей-
ностите. Те имат различен опит при работа с деца, 
различна професионална квалификация (студенти, 
програмисти, педагози, еколози, музиканти, кул-
туролози и т.н.) и са на различна възраст, но с една 
обединяваща и изключително силна мотивация да 
работят.
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Бежанци
Войната в Сирия принуди огромен брой хора да на-
пуснат родните си места и да търсят закрила в чуж-
бина. Страните на „първа линия”, Турция и Йордания, 
приеха стотици хиляди бежанци. В България броят на 
хората, потърсили международна закрила през 2013 
е 7144, а през 2014 е 11081, което е приблизително 10 
пъти повече от предходните години. Водещите стра-
ните на произход по брой подадени молби са Сирия, 
Афганистан и Ирак. 

Краят на 2013 и началото на 2014 бе наистина крити-
чен, особено с настъпване на зимата. Основният про-
блем произтичаше от липсата на достатъчно места за 
настаняване на търсещите закрила. Въпреки че бяха 
разкрити нови приемателни центрове в Харманли и 
София, условията в тях бяха през зимата на 2013/2014 
бяха нечовешки: стари порутени сгради, бивши ка-
зарми и учебни заведения, без отопление, лоши са-
нитарни условия, липса на медицинско обслужване. 
В подкрепа на бежанците и за овладяването на за-

раждащата се хуманитарна криза се включиха много 
неправителствени организации, доброволци и нефор-
мални сдружения. 

В този период започнахме да набелязваме кратко-
срочни и дългосрочни мерки за подпомагане на бе-
жанците. След редица координационни срещи и 
анализ на нуждите решихме в краткосрочен план до 
овладяване на ситуацията да предоставяме хумани-
тарна помощ на бежанците в Харманли. Там ситуаци-
ята беше най-тежка. Бежанският център в Харманли 
е най-големият в България. По това време сградите 
бяха в изключително лошо състояние. Близо 1300 
бежанци бяха настанявани в палатки, контейнери и 
в полуразрушените сгради. Имаше нужда от всичко: 
завивки, храна, хигиенни материали, дрехи, посуда, 
адаптирани детски млека, памперси и др. Стигнахме 
до решението да предоставяме плодове за набавяне 
на витамини и хляб. Така в продължение на 3,5 ме-
сеца в началото на 2014 доставяхме редовно хляб и 
плодове на 145 семейства и 220 индивидуално.

Ние сме убедени, че в дългосрочен план дейностите 

за подпомагане на адаптацията и интеграцията на 
бежанците трябва да са по-устойчиви и с по-голяма 
добавена стойност. Затова през април 2014 открихме 
Консултативно-информационен център за бежанци в 
София. Предоставяме консултации за права и задъл-
жения и в придружаване на бежанците до държавни 
институции с цел улесняване достъпа до социални, 
медицински и др. услуги. Помогнахме на 187 души 
(64 жени и 123 мъже). Съдействахме за изчистване 
на данъчни задължения, записване за личен лекар и 
придружаване до медицински заведения и адресна 
регистрация. Раздадохме комплекти с раница и учеб-
ни материали на 25 деца, посещаващи училище. 

Консултации и информация за услуги, права и за-
дължения са недостатъчни в процеса на интеграция. 
Курсове по български език, психологична подкрепа, 
изготвяне на индивидуални интеграционни планове 
и комплексно и продължително посредничество за 
реализирането им са в основата на изграждането на 
достоен и самостоятелен живот в България. Тези мер-
ки са заложени в работата на екипа ни през 2015. На-
мирането на работа и владеенето на български език 

са основните предпоставки за успешна интеграция.

През 2014 организирахме курсове по български език 
във всичките бежанските центрове: Овча купел (Со-
фия), Враждебна (София), Военна рампа (София), с. 
Ковачевци (Перник), с. Баня (Нова Загора), Харманли 
и с. Пъстрогор (Свиленград). Записаха се 1100 чове-
ка, от които 220 завършиха успешно. Въпреки срещ-
натите трудност: ниска мотивация за участие у голяма 
част от търсещите закрила, напускане на центъра или 
преместване в друг и в последствие разпадане на гру-
пи, голямото разстояние между центровете и др., ние 
успяхме да изпълним един успешен проект, който га-
рантира и известна устойчивост на дейността и след 
приключването му. Изградихме мрежа от 15 опитни 
и обучени преподаватели. Изготвихме учебно помага-
ло по български език, което е съобразено с езиковите 
нужди на бежанците за справяне в ежедневни ситуа-
ции. Към него има речник, основни граматически пра-
вила и културна информация, преведени на арабски, 
персийски, френски и английски. 

През ноември 2014, съвместно с фирмата „Прозна-
ние” АД, стартирахме пилотно дистанционно обуче-
ние по български език в центъра „Враждебна” за шест 
деца. През 2015 тази програма продължава да се реа-
лизира с възрастни бежанци. 
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Духовно и организационно развитие
Грижата за духовното израстване на нашите сътруд-
ници, платени и доброволни, за повишаване на капа-
цитета им, за структурното развитие на нашата орга-
низация, неизменно ни съпътства в изпълнението на 
мисията ни за подкрепа на страдащите.

„Да постигнем повече!”

Това е името на програмата, в която Каритас София 
участва заедно с другите две организации членува-
щи в националната католическа федерация „Каритас 
България” – Каритас Русе и Витания. Чрез нея целим 
структурно укрепване, развитие капацитета на служи-
телите ни и разширяване на мрежата от енорийски 
организации. През 2014 проведохме 2 екипни срещи. 
В срещата в Лозен през февруари участваха само ръ-
ководителите на екипи – 14 души. В по-широк състав, 
47 души, бе срещата ни през декември в Покрован. 
През май 2014 учредихме енорийската организация 
Каритас Малко Търново, като неформална структура 
на доброволци. Ролята й е да координира местните 
инициативи и да изпрати двама свои представители 
за членство в Общото събрание на Каритас София. 
Така вече имаме 4 енорийски организации в мрежата 
заедно с Пловдив, Куклен и Бургас. 
Всяка година провеждаме духовни упражнения с цел 
допълнително да мотивираме нашите сътрудници, да 
признаем усилията им и да поддържаме чувството им 
за принадлежност. През август 2014 организирахме 
поклонничество до Лурд (Франция), където е най-го-
лямото светилище на Дева Мария.
Каритас София бе посрещаща организация за трима 
младежи, които избраха България и нашите дейнос-

ти за да работят 12 месеца при нас. Анна и 
Тоня от Гърция и Зоуи от Великобритания са 
доброволци по програмата „Европейска до-
броволческа служба”. Те работят с бежанци 
и с жените в неравностойно положение. По 
идея на Анна започна и проект за препода-
ване на английски език в Централен Софий-
ски затвор. Ентусиазмът, който показват при 
работата си, не остава незабелязан. С много 
енергия и желание те успяват да променят 
средата около себе си, да се сприятелят с 
всички, с които работят и с нашата подкрепа 
- да осъществяват добрите идеи, които имат. 
Благодарим им за всеотдайната работа! 1

1 Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма 
“Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в 
България от Национален център „Европейски младежки програми и 
инициативи”. Съдържанието на настоящото издание не отразява пози-
цията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или 
НЦЕМПИ.”
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Чуждестранни 
организации извън 
мрежата на Каритас  

Международна 
мрежа на Каритас  

Международни 
фондове 

Каритас България Частни дарители  
(физ. и юр. лица) 

Общини Дарения от 
бенефициенти и 

техни близки 

Хуманитарна помощ в 
натура 

Дълготрайни активи, 
финансови и други 

приходи 

Финансов отчет за 2014

Приходи  - 1 343 477 лв.
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 299 355      

 263 052      

 191 957      
 175 285      

 164 674      

 87 974      
 78 767      

 56 161      
 40 618      

 18 461       9 748      

Стари хора Бежанци и 
мигранти 

Деца в риск Хора с 
увреждания  

Самотни майки Хуманитарна 
помощ 

Административни 
и фондонабиране 

Бездомни Духовно и 
организационно 

развитие 

Наркозависими Амортизации, 
банкови такси и 

отписани 
вземания 

Разходи  - 1 386 051 лв.
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Христовото милосърдие за всеки 24  24

Баня (общ. Нова Загора)
достъп до образователни ресурси   
за ромски деца 
Мария Димитрова [координатор] 
[+359 88] 823 20 46

енорийски Каритас МалКО ТърнОвО
Мария Димиева [енорийски отговорник]
[+359 88] 221 24 34

домашни грижи 
ул. „Княз Борис“ №52, Малко Търново 8162
Севдалина Градева [ръководител екип] 
[+359 88] 907 23 38 
homecare.mturn@abv.bg

Център за обществена подкрепа    
за деца и семейства в риск 
Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162
Мария Димиева [ръководител екип] 
[+358 88] 221 24 34

енорийски Каритас КУКлен
Елена Стойкова [енорийски отговорник] 
[+359 87] 707 76 54 

Център за обществена подкрепа    
за деца и семейства в риск 
ул. „Ал. Стамболийски“ №52, Куклен 4101
Стефка Гечева-Ламбрева [ръководител екип] 
[+359 88] 794 13 65 
caritas_kuklen@abv.bg

енорийски Каритас ПлОвдив 
Весела Чолакова [енорийски отговорник] 
[+359 87] 897 11 90

домашни грижи 
Център за изслушване 
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
Галина Христова [ръководител екип] 
[+359 88] 525 6420

енорийски Каритас БУрГаС

•  домашни грижи
•  дневен център за стари хора 
•  Център за изслушване 
•  Мобилен център за подкрепа на бездомни 
•  Звено „Майка и бебе“ 
•  Контрол на туберкулозата сред мигранти 

и младежи в риск 

ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, Бургас 8001
Наталия Шарбанова [ръководител екип и енорийски отговорник] 
[+359 88] 820 03 19 
caritas.burgas@caritas-bg.org

ПОКрОван 
дневен център за стари хора 
Мария Пандова [ръководител екип] 
[+359 88] 525 66 77

Управителен съвет 
Доц. д-р Иво Драганов [председател] 
Отец Петко Вълов 
Весела Садовска

изпълнителен орган 
Цветомир Думанов [изпълнителен директор] 
Виктория Гоцева [маркетинг и PR] 
Юлка Минчева [счетоводител] 
Николинка Траянова [касиер]
Иванка Петкова-Урдева [асистент счетоводител]
Диана Недева [координатор доброволци]

Седалище 
София 1309, ж.к. Илинден, бл. 55, вх. В, ап. 47 
тел: [+359 2] 920 08 25 
www.caritas-sofia.org 

СОФия:
ЦСри за деца и младежи с увреждания 
ул. „Киро Тулешков“ №16, София 1404
Вяра Границка [ръководител екип] 
[+359 88] 898 75 96 
blagoveshtenie@caritas-bg.org 

домашни грижи 
Натали Ценкова [ръководител екип] 
[+359 88] 989 95 71 
homecare@caritas-bg.org 

Социален център 
за жени в неравностойно положение
ул. „Търново“ №30, ж.к. Люлин, София 1324
Людмила Баликова [ръководител екип]
[+359 2] 869 6335

Мобилен център за намаляване вредите 
сред употребяващите Пав 
Владимир Димитров [ръководител екип] 
[+359 88] 935 56 49 
drugs.free@caritas-bg.org

ЦСри за бежанци 
ул. „Антим I“ №93, ет.1, София 1303
Иван Черешаров [ръководител екип] 
[+359 88] 850 98 37 
ivan.cheresharov@caritas-bg.org

Център за обществена подкрепа 
за ромски деца и семейства
ул. „Суходолска“ №99, кв. Факултета, София 1373
Яне Николов [ръководител екип]
[+359 88] 772 49 95

веСелинОвО (общ. Тунджа)
дневен център 
за възрастни хора с увреждания
ул. „Демокрация“ №2А, Веселиново 8632
Радост Стефанова [ръководител екип] 
[+359 88] 525 66 67
st.francis@caritas-bg.org


