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Отбелязахме деня на „Каритас“                             
с благородна кауза

Благородната кауза да помогнем на 54-годишната Мария от Пловдив, 
прикована към леглото заради парализа, беше нашият начин да отбележим 
Деня на „Каритас“ . На 6 ноември екипите ни в София, Пловдив, Бургас и 
Ямбол отпразнуваха датата – която е тържество на любовта към ближния и 
вярата в човешкото достойнство – като събраха средства за болната жена. 
Младежите от „Благовещение“ и талантливите дами от „Рождество Христо-
во“ с готовност предоставиха красиви свои ръчни творения, за да осигурим 
необходимата сума за рехабилитация на Мария. Щедри граждани дариха 
над 600 лева. 

Жената, която има осиновена дъщеричка на 9 години, е неподвижна 
заради прищипан нерв. Месечният доход на самотната майка е 35 лева. 
Момичето – Силви, ходи на училище, а останалото време посвещава не 
на игри, а на грижи за Мария.  „Каритас София“ от лятото подкрепя на се-
мейството – със сметките, уроците на Силви, с изготвяне на документи, за 
да получат двете повече подкрепа от държавата. Надяваме се акцията на 
6 ноември да помогне за сбъдването на голямата мечта на Мария – отново 
да се движи свободно, за да работи и да отгледа момичето си.

духовни упражнения в Пловдив
Обителта на Отците Успеци в Пловдив събра на тридневни духовни уп-

ражнения близо 30 служители и доброволци на „Каритас София”. Членове 
на екипа от столицата, Пловдив, Бургас, Ямбол, Малко Търново, Куклен и 

Покрован си дадоха среща, за да поговорят и размишляват за човешкото 
достойнство. С оживените си беседи Отец Михал Шлахцяк и Отец Даниел 
Жилие помогнаха на участниците да намерят своите отговори на етични 
въпроси, като къде да търсим основите на човешкото достойнство, как раз-
бирането на Църквата за него се различава от индивидуалистичното, какво 
прави Църквата, включително и Каритас, за да го опази. Освен на интерес-
ни дискусии всички имаха възможност да се порадват на обща разходка из 
Стария Пловдив и на приятна кино вечер. 
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Обсъдихме бъдещи пътища за социално предприемачество
Четирима представители на „Каритас София” взеха участие в еднодневния национален форум „Възмож-

ности и предизвикателства за развитие на социалното предприемачество/предприятие”, който се състоя в 
енория „Дева Мария от Фатима” 
в Плевен и беше организиран от 
„Каритас България”. Събитието 
позволи обмяна на ценен опит 
между активисти на различни ка-
толически структури в страната. 
Всички участници имаха възмож-
ност да чуят съвети и да обсъдят 
възможности за сътрудничество 
с Тициана Чианполини, пред-
ставител на „Каритас Италия”. 
Експерти от „Български център 
за нестопанско право“ вещо 

представиха законодателното регламентиране на социалната икономика в България и възможностите за фи-
нансиране в сферата. 

 Три дръвчета за три години надежда във Веселиново
Три ярко зелени туи вече красят нашия дневен център „Свети Франциск” в с. Веселиново. Младите дръв-

чета бяха засадени по случай третия рожден ден на центъра, в който 20 души с увреждания всеки ден получа-
ват грижа и внимание от всеотдайния ни екип. Всички те имаха възможост да отпразнуват специалния повод с 

екскурзия до Поморие. Там по-
сетиха манастир „Свети Георги” 
и получиха подарък – кръстче 
от служителите на обителта. 
Любопитната група не подмина 
и единствения на Балканите 
Музей на солта. Рожденият ден 
завърши с разходка из центъра 
на града и приятна отмора на 
крайнбрежната улица с чаша го-
рещ шоколад и невероятна чер-
номорска гледка. Празничният 
месец октомври отведе служи-
тели и посетители на центъра и 
в сърцето на Розовата долина”: 

в Етнографски комплекс „Дамасцена” в китното малко селце Скобелево, както и край язовир Копринка. Там 
пътешествениците видяха розови и билкови насаждения, чуха вълуващи истории за животните, които живеят 
в комплекса, и научиха тънкостите на добива на розово масло. 

Отправихме молитва за мир в Сирия
„Нека духът на милосърдието и любовта се настанят сред народа на Сирия и в целия свят, докато прес-

танат всички конфликти и мирът възтържествува. Амин.” С тези думи, отправени към Бога от епископ Петко 
Христов, се присъединихме към инициативата на световното семейство на „Каритас” за обща молитва за 
мир в окървавената Близкоизтоточна държава. Чрез кампанията, подкрепена лично от папа Франциск, при-
зовахме всички страни във войната да позволят доставките на жизнено необходими хуманитарни помощи 
за сирийците, живеещи под огнена обсада. В молитвите си не забравихме и милионите бежанци, за чието 
достойнство и по-добро бъдеще всеки ден се борим. 



3 стр.Deus Caritas Est  ноември  2016

Завършихме успешен проект в 
подкрепа на търсещи убежище

„Каритас София” сложи успешен край на първи по 
рода си мащабен проект за социална подкрепа на търсе-
щи убежище лица. В съдружие с Български червен кръст, 
Съвета на жените бежанки в България и Фондация „Цен-
тър Надя” – първо подобно мащабно сътрудничество 
– нашият екип, който е водеща организация в проекта 
– разказа за постигнатото, трудностите по пътя и пред-
стоящите цели и дейности на специална заключителна 
среща в Дома на Европа. Проектът „Подпомагане про-
цеса на първоначална адаптация на търсещи междуна-
родна закрила чрез социална медиация, образователни 
дейности, психологическа помощ и правно консултира-

не” беше осъществен от януари до средата на ноември в трите софийски центъра на Държавната агенция за 
бежанците, както и в тези в Баня и Харманли. От помощта на специалистите се възползваха и хора на външни 
адреси. В проекта бяха ангажирани 36 души. Резултатите от усилията на екипа и възможностите за подобря-
ване на услугите – специално за деца и непридружени непълнолетни – ще се анализират още дълго и могат да 
допринесат за благоприятни бъдещи структурни промени.

Нови доброволци вдъхват настроение в бежанските центрове
 Голяма и ентусиазирана група от нови доброволци пое щафетата от колегите си и вече вдъхва живот 

и настроение по етажите на центровете за търсещи закрила „Военна рампа“, „Овча купел“ и „Враждебна“ в 
София. „Проект Бежанци“ има своите поредни съмишленици, които ще обучават малки и големи на българ-
ски и английски език, математика и наука, арт, музика и готварство. По традиция, талантливите доброволци 
преминаха двудневно обучение в София, което им позволи да научат повече за съдбата на хората, чиито дни 
ще опитат да осмислят, и за тънкостите на неформалното образование. Естествено, смехът беше неизбежна 
част от първата им среща. Добре дошли!
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Младежите от „Благовещение“ слушаха джаз
Формация „Джаз Тет“ сътвори малък празник за децата и младежите в ЦСРИ „Благовещение“. Джазовият 

ритъм завладя публиката и не секна часове наред. Музиканите, за които това беше второ посещение в цен-
търа, радваха не само екипа и малчуганите, но и родители и гости, дошли на място в Деня на отворените 
врати. Сред посетителите бяха представители на Международния женски клуб, Хлебна къща „Надежко“ и 
фондация „Светът на Мария“. Всички заедно изработиха маски, тъй като мотото на празника беше „Общуване 
без маски“. 

Лична история - 
Трайко, щастлив на училищния чин

Центърът за подкрепа на деца и семейства в столичния 
квартал Факултета празнува поредната си малка победа, по-
стигната с месеци усилен труд: 9-годишният Трайко, който до 
скоро не познаваше буквите и прекарваше дните си самотен 
без родителско внимание, вече ходи на училище. Момчето от 
ромски произход започна да посещава центъра, когато беше 
на осем: напълно неграмотен и със сериозен проблем да ко-
муникира на български език. Трайко е третото от четири деца 
на 26-годишната си майка, която живее с друг мъж – от своя 
страна баща на две други деца. С истинския си татко малчуга-
нът няма връзка. По-голямата част от живота си Трайко пре-
карва в Гърция, където майка му работи – докато синовете и 
дъщерите й се грижат сами за себе си. Когато се връщат в 
България, момчето не тръгва на училище, защото семейство-
то няма пари да лицензира документите от гръцкото школо 
и защото самият Трайко се срамува да влезе в първи клас с 
по-малки ученици. След неуморна работа с детето и дълги бе-
седи с неговата майка Рени – то вече е записано в общинското 
училище. Там оценките му са добри, защото ученикът се научи 
при нас да чете, пише и говори на чудесен български език.

Слънчево ателие
Деца и младежи със синдрома на Даун изработиха 

свои картинки от филц в хотел „Хилтън“. В творческа-
та дейност те получиха подкрепа от екипа на Социа-
лен център „Рождество Христово“. Децата отказаха 
да следват предварително подготвените примерни 
изображения, проявиха въображение и с наша помощ 
измайсториха куп различни и нови картинки. Творени-
ята горди отнесоха у дома.


