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Въведение

C

aritas е милосърдна любов – призвание на всеки вярващ. Католическата Апостолическа Екзархия в България създаде Каритас София
преди близо 20 години, за да обедини усилията на вярващите, които
искат да засвидетелстват обичта към ближния си. В началото на
съществуването си организацията се насочи към спешното осигуряване на хуманитарна помощ, която в първите години на прехода бе
жизнено необходима за оцеляването на хората. По-късно се ориентирахме към дългосрочната грижа за най-уязвимите: старите хора, децата в риск, хората с увреждания, наркозависимите. С помощта на
чуждестранни партньори Каритас София създаде модели, някои от които бяха възприети и подкрепени от държавната и местната власт,
други все още съществуват в очакване това да се случи.
Годишният отчет на Каритас София за 2010 е обзорен преглед на дейностите реализирани от нашата организация през тази година. Това е
едно кратко обобщение на извършеното. Искаме да посочим акцентите в нашата работа и да привлечем вниманието на всички, които са
съпричастни към страдащите. Всеки е добре дошъл и има място в Каритас. За бедността и любовта
няма принадлежност – нито религиозна, нито етническа...
Благодаря за усърдната работа и себеотдаване на всички доброволни и платени сътрудници на Каритас
в нашата епархия! Вие сте свидетели на любовта! “Вие сте солта на земята и светлината на света”!
Благодаря на духовниците за пастирското отношение към Каритас в тяхната енория!
Благодаря и на нашите партньори и дарители за доверието и безрезервната подкрепа!

Епископ Христо Пройков
Апостолически Екзарх

П

рез 2010 завърши последната година от втория мандат на Управителния съвет на Каритас София
в състав Цонка Вълова (Председател), Отец Георги Свобода и Мария Пиперкова. В този период бе
завършен преходът от директно задоволяване на критичните нужди чрез материално подпомагане към
фокусирането върху устойчиви социални практики. За тези шест години Каритас София създаде разнообразни форми на грижа, повечето от които са с дългосрочен характер. Доброволците от Управителния
съвет изпълняваха волята на епископа и насоките на Общото събрание, с помощта на сътрудниците
от изпълнителния орган. Благодарение на доброто взаимодействие на различните организационни нива,
Каритас София израсна като милосърдна структура на Католическата църква и същевременно като
професионален доставчик на социални услуги.

Цонка Вълова
Председател на УС на Каритас София
(2004-2010)

Кои сме ние
“Каритас” не е една от многото филантропски
организации, а е необходимият израз на дълбока
човешка любов, с която Господ ни е създал по
Свой образ, събуждайки в сърцата ни импулсa да
обичаме.”
(папа Бенедикт XVI)

Каритас е израз на братолюбие и е институционална форма, с която Църквата дава възможност на
вярващите да засвидетелстват своето милосърдие и на нуждаещите се да получат достатъчно за
достоен живот. Наред с подчертано социалната
си функция, Каритас е и пасторален инструмент
за изграждане и развитие на християнски добродетели.
Каритас е педагогическо тяло, действащо в рамките на Църквата и, заедно с духовната йерархия
и християнската общност, подкрепящо братолюбието и дейностите за справедливост, солидарност, мир и надежда между християните в цялото общество. Благотворителността е грижа за
всеки човек, а не специфичен дълг на едно техническо тяло. Главната задача на Каритас е да
усилва чувството за отговорност и солидарност
на хората, развивайки и координирайки конкретни, видими и смислени действия на социално ниво,
да засвидетелства пред всеки, че „Бог е любов”
(Deus Caritas est).
Каритас толерира дейностите, в които активно участва общността, с която е по-лесно да
се развият добри и автентични отношения, както и да се обединят усилията за предоставяне
на материални услуги, лобиране и застъпнически
действия, обучения за развитие на общността,
овластяване на бедните и комуникация с цялото
общество. Тези дейности Каритас реализира чрез
знакови (символични) проекти, с които показва на
общността и на обществото като цяло, че един
по-добър свят е възможен, особено щом е изграден
върху ценностите на Божието царство. Каритас
подкрепя и анимира застъпнически действия на
общността пред публичните институции, обявявайки се за по-справедлива и включваща социална
система, като използва аргументите и на своите
знакови дейности. Но Каритас не приема директно задачи и отговорности, които, в светлината
на социалното право, са ангажимент на държавни
(общински) институции.
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Каритас София е най-голямата милосърдна организация на Католическата Апостолическа Екзархия в
България. Организацията е учредена през 1993 година и е вписана в регистъра на Министерство на
правосъдието като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на
общественополезна дейност.
Каритас София е създадена да подкрепя Католическата Апостолическа Екзархия в усилията ґ да
намали страданията на хората в неравностойно
социално положение, без оглед на каквато и да
било тяхна принадлежност към религия, раса и пр.
Грижата към нуждаещите се е не само духовна и
материална помощ, но и публичност на техните
потребности – “глас на безгласните”. Каритас София е призвана да бъде и възпитател на духовни
добродетели – да учи и да стимулира хората да
помагат на своя ближен, да дава възможност на
всеки, който желае да бъде доброволец. Функция
на Каритас София е да подкрепя своята мрежа от
енорийски организации в страната, като координира действията им при епархийни акции и им помага да разработят и реализират идеите си по
места.
Върховен орган на Каритас София е Общото събрание, в което участват представители на
енорийските структури на Каритас от София,
Пловдив, Бургас, Ямбол, Малко Търново, Куклен и
Покрован. Този форум определя стратегическите
насоки за развитие и избира Управителен съвет,
който назначава Изпълнителен директор. Същите
правила се прилагат и в енориите. Структурата
съответства на тази на Католическата Апостолическа екзархия и на нейния дух на автономност
и субсидиарност.
Каритас София е член на Националната католическа федерация „Каритас България” – обединение на
милосърдни организации на католическите епархии
в страната. Посредством Каритас България, Каритас София е част от Каритас Интернационалис.

Структура
Каритас е част от Католическата църква и организационната структура съвпада с църковната.
Епархийният Каритас София е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел и
представлява мрежа от енорийски организации,
които са неформални групи на доброволци. Всяка
енорийска организация излъчва свои представители в Общото събрание на Каритас София. Това е
върховният орган, който определя стратегически-

те насоки за развитие и избира Управителен съвет, а той назначава Изпълнителен директор. Решенията на Общото събрание се изпълняват чрез
проекти, които се определят от управителното
тяло и се реализират от изпълнителното. Този
организационен принцип е валиден и на енорийско
ниво. Духовният водач на общността (епископ или
свещеник) е лидер и на Каритас, и неговата роля
е решаваща.

Енорийски
Каритас
(София)
Енорийски
Каритас
(Пловдив)

Енорийски
Каритас
(Бургас)

Епархиен
Каритас
София

Общо
събрание
Енорийски
Каритас
(М. Търново)

Управителен
съвет

Енорийски
Каритас
(Куклен)

Изпълнителен
директор

Енорийски
Каритас

Общо
събрание

Управителен
съвет

Енорийски
отговорник

През 2010
•  се грижихме за децата и младежите с увреждания в специализираните ни центрове в София и
Ямбол,
•  посещавахме в домовете им изоставени възрастни хора в София, Пловдив, Малко Търново и
Покрован,
•  помагахме на деца ромски и турски произход в
Куклен и с. Баня да напреднат в образованието,
•  мобилните ни екипи в София и Бургас се срещаха с млади хора, злоупотребяващи с наркотични
вещества, за да помогнат за намаляване на вредите от употребата им,

•  подадохме ръка на пострадалите от наводненията в Ямболско и в Съединение,
•  подготвихме доброволни и платени сътрудници
за действие в случаи на природни бедствия,
•  участвахме в международния проект за превенция на вредите от интернет,
•  дадохме възможност на доброволци да участват
в нашите дейности, а за самите доброволци организирахме обучения и срещи в страната и в
чужбина.

3

Хората с увреждания в България години наред бяха наричани инвалиди (т.е.
невалидни) и отношението към тях се изразяваше в капсулирането им в
държавни институции или добре скрити вкъщи. Затова Каритас София
още преди 10 години откри два центъра, в които опитахме да приложим
най-доброто от опита на западните ни партньори.
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Грижата за хората с увреждания
Основната ни цел е създаването на благоприятни условия и подкрепяща среда за
социализация и личностно развитие на децата и младежите с увреждания, повишаване на тяхната активност и степен на самостоятелност и независимост.
Преките бенефициенти от дейността ни в София и
Ямбол през 2010 са 34 деца от 6 до 17 години и 47 младежи от 18 до 35 години с физически и ментални увреждания: Детска церебрална парализа, Синдром на
Даун, Сколиоза, Прогресивна мускулна дистрофия,
изоставане във психо-физическото развитие. Те нямат достъп до обучение и не могат да посрещат
своите жизнени потребности самостоятелно.
В София Център „Благовещение” продължи да извършва рехабилитация и да се грижи за социалната
интеграция на деца и младежи с увреждания. Екипът ни бе малоброен (само 5 души), в сравнение с
предишни години, когато имахме по-голяма подкрепа от мрежата на Каритас. Всеотдайността и неуморният труд на ръководителя, който е и шофьор,
на арт-терапевта, на социалния педагог, на кинезитерапевта, на асистента, както и приносът на
двете доброволки от Франция караха посетителите на Центъра да се усмихват, а родителите и
близките им да се радват на новите им знания и
умения. Една от най-харесваните дейности в „Благовещение” е изработването на керамични произведения. Керамиката е част от арт-терапията
наред с изработването на живописни композиции и
декоративни пана, апликации и фигурки от пластелин. Арт-терапията подобрява пространствената
ориентация, цветовите представи, фината моторика и сръчност, развива познавателните способности, отключва творческия потенциал, дава
по-голяма самоувереност при правене на избор,
вземане на решения и изразяване на емоции.
Дневният център в Ямбол разделихме на две части – за деца и за възрастни, като границата между тях е 18-годишната възраст. Дългогодишният
ни опит бе в основата на доброто ни представяне
на обявения от Община Ямбол конкурс, който спечелихме и през 2010 получихме средства за „Дневен
център да деца с увреждания” – финансирана от
държавата и делегирана на Общината социална
дейност. Двата дневни центъра (за деца и за възрастни) в Ямбол съжителстваха в една сградата
на бивша детска градина, която ни е предоставена
за безвъзмездно ползване от Община Ямбол. Екип
от 12 души – специалисти и помощен персонал – се
грижеше за 30 деца. Основните дейности, които
те извършваха, бяха: възпитателни, обучителни, терапевтични, специализирани педагогически.
Предоставяхме целодневна и грижа и почасова ре-

хабилитация. В зависимост от целите и задачите
на конкретната дейност прилагахме индивидуален
или групов начин на работа, както и комбинация от
двата метода. Всяко дете имаше свой план за развитие, който бе изготвен от мултидисциплинарен
екип съобразно индивидуалните му потребности.
Нашият дневен център за възрастни хора с увреждания в Ямбол бе посещаван през 2010 от 18 души.
Това е единственото място за тези хора в Ямбол.
Тук те се срещат, общуват, участват в общи дейности. Кинезитерапевт се грижи за контролиране
на регресивния процес на увреждането и стабилизиране на двигателния апарат. Специалист по трудова терапия организира занимания за изработване на сувенири и цветарство, които са съобразени
с фазата на увреждането, функционалното и психичното състояние на човека. Поради финансови
затруднения, както и при Център „Благовещение”,
ограничихме екипа до 4 души.

И в трите Центъра осигурихме специализиран
транспорт „от врата до врата” и кинезитерапия в
отлично оборудвани за целта зали. Организирахме
занимания на открито, посещения на културни и
спортни прояви, екскурзии и лагери. Консултирахме родителите, като им дадохме допълнителна
информация за особеностите и степента на увреждането.
Благодарим на нашите партньори и дарители за
протегната им ръка. Надяваме се сътрудничеството ни да се задълбочава. Ето и техните имена:
•  Каритас Испания
•  Каритас Австрия
•  AWD
•  Sentieri di Paci
•  Енория Сан Джорджо

•  Баумакс България
•  Либра Инженеринг
•  Деян Вълчев
•  Община Ямбол
•  Община Тунджа
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снимка: Силви Саркисян

Каритас София има най-висока ефективност при идентифицирането на
случаи на заразяване с вируса на ХИВ/СПИН сред всички други програми на
територията на София, което означава, че сме фокусирали вниманието
си върху точните целеви групи и най-рисковите подгрупи.

Намаляване на вредите от употреба
на наркотични вещества
В работата с наркозависими и проституиращи ние достигаме до хората в тяхната естествена среда преди те да са предприели действия по търсене на помощ от институциите. Ние не лекуваме, а се стремим да ограничим вредите от
употребата, които имат здравни, морални, социални и икономически измерения.
Нашата долечебна програма за намаляване на вредите сред употребяващите наркотични вещества е изработена съвместно и с одобрението на Националния център по наркомании. Ние прилагаме
аутрич подход и работим вътре в общностите, т.е.
достигаме до хората в тяхната естествена среда
преди те да са предприели действия по търсене на
помощ от институциите. В работата с употребяващи наркотици този подход е изключително ефективен и полезен, защото обикновено минава много
време от началото на употребата на вещества,
когато ефектите от нея са предимно удоволствени, до момента, в който употребяващият ще усети
нежеланите последици и ще потърси помощ. На нивото, на което работим, ние не лекуваме, а се стремим да ограничим вредите от употребата, които
имат здравни, морални, социални и икономически
измерения.
Нашата анонимна и безплатна интервенция се основава на продължителен контакт и изграждане на
доверие с хората. Стремим се да подобрим здравословното им състояние, като ги поощряваме да
променят рисковото си поведение и да подобряват
здравната си култура. Това става чрез информиране за същността и начините на предаване на
инфекции, за рисковете от злоупотребата с наркотични вещества, за съществуващи възможности
за лечение. Информираме и консултираме не само
употребяващите, но и техните близки. Осигуряваме първична медицинска помощ – третиране на
местата за инжектиране и обработка на абсцеси, неизискващи хирургична намеса. Съпровождаме
случаи, които се нуждаят от медицинска помощ в
здравно заведение, като заплащаме стойността
му. Ваксинираме безплатно против хепатит В. Правим полеви тестове за хепатит В и С, за сифилис,
ХИВ/СПИН. Посредничим между човека и институциите най-често за издаване на лични документи.
Екипите ни в София и Бургас се състоят от медицински сестри, психолози и психиатри, социални работници. Те работят в специализирани за целта
микробуси – оборудвани като подвижни кабинети. Посещават, според предварително установен
график, определени терени – 7 дневни и 7 нощни в
София, както и 5 дневни в Бургас. В Бургас открих-

ме дроп-ин център, в който посрещаме употребяващите наркотични вещества и им предоставяме
възможност за подобряване на личната хигиена и
консултации. Центърът допълва успешно работата ни на терен.
През 2010 нашите сътрудници имаха над 9 хил. контакта, от които близо 7 хил. с употребяващи предимно интравенозно хероин в различни комбинация
с други наркотични вещества. Това са предимно
маргинализирани хора от малцинствените групи,
проституиращи, бездомни, безработни, неграмотни и пр. В резултат от 260-те кръвни теста открихме 12 случая на заразени с ХИВ, 16 – с хепатит
В, 148 – с хепатит С, 17 – със сифилис. По оценка
на експерти от лабораторията на Националния
център по наркомании ние имаме най-висока ефективност по отношение на идентифицирани случаи
на заразяване с вируса на ХИВ/СПИН сред всички
други програми на територията на София, което
означава, че сме фокусирали вниманието си върху
точните целеви групи и най-рисковите подгрупи.
Благодарение на осигуряваната от проекта първична медицинска помощ, както и допълнителни
специализирани медицински прегледи и консултации, са предотвратени много случаи на усложнения,
необходимост от оперативна намеса и престой в
болница, скъпоструващо лечение и пр.
Наши партньори и дарители през 2010 бяха:
•  Каритас Германия
•  Каритас Острава
•  Национален център по наркомании
•  Община Бургас
•  Индезит Къмпани и др.
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Независимо дали живеят в големия град
или в обезлюдено село, има стари хора без
близки или изоставени от близките им. Те
се нуждаят преди всичко от контакти с
други хора, от внимание, от социални и
медицински грижи.
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Каритас и старите хора
Мобилните екипи от медицински сестри се грижат за старите хора там,
където те се чувстват най-спокойно и добре – в собствения им дом. Те подкрепят хора с тежки заболявания, които не могат да си позволят ползването
на скъпо платени медицински манипулации, живеят изолирано и са с ограничен
достъп до здравни и социални услуги, но състоянието им изисква наблюдение и
специализирана дългосрочна грижа.
България е на пето място в света по застаряване на населението. Като добавим към това нивото на жизнения стандарт   у нас и пропуските в
системата на здравеопазване се получава една
тъжна реалност за нашите родители, баби и дядовци. Независимо дали живеят в големия град или
в обезлюдено село, има стари хора без близки или
изоставени от близките им. Те се нуждаят преди
всичко от контакти с други хора, от внимание, от
социални и медицински грижи. Всичко това е необходимо за да живеят с достойнство. Някои избират да бъдат настанени в институции за стари
хора, защото трудното придвижване и бедността
ги принуждава – не могат сами да се грижат за
себе си, нито да си платят сметките за ток и за
храна. Тези, които остават да живеят старините
си вкъщи, поради липсата на места в институциите или защото смятат този начин за по-достоен, са изправени пред много трудности. Особено
ако живеят сами и имат заболяване, което не им
позволява сами да се грижат за себе си. Именно до тези стари хора ние искаме да достигнем.
Възможностите ни са ограничени, но се стремим
да създаваме модели на грижа, които да показваме на обществото с надеждата, че държавната
и местната власт, които имат най-голяма социална отговорност, ще ги възприемат и приложат
в действие. Водени от това ние поддържаме два
центъра за домашни грижи – в София и Малко Търново. В тях работят мобилни екипи от милосърдни
сестри с медицинско образование. Те се грижат за
хронично болни стари хора, които живеят изолирани от обществото. Оказват им първична медицинска помощ под контрола на техните лични лекари,
помагат им за личния тоалет и в домакинството,
съпровождат ги при необходимост до здравни и социални институции. Сестрите посещават средно
2 пъти седмично 45 души в София и 75 души в Малко Търново и в съседните села.

ду 160 и 220 лв. Повечето от тях са посещавани
няколко пъти в годината от близките им. 60 души
живеят сами, като 10 от тях не могат да излязат
от домовете си, заради напредналата възраст
и някои заболявания. Ние помагаме на хората от
Покрован да преодолеят изолацията чрез нашия
дневен център, в който приготвяме и сервираме
храна, осигуряваме възможности за социални контакти чрез ежедневни срещи и празненства. Разполагаме с екип от готвач и двама асистенти, които организират живота в Центъра и ежедневно
осигуряват храна по домовете на 27 души и на
9 души, които се хранят в столовата на Центъра.
В Центъра организираме чествания на рождени
дни, дискусии, гледане на телевизионни предавания, четене на книги и преса. Посетителите на
Центъра имат възможност да плетат и да играят
на занимателни игри. Осигуряваме и пътуващ лекар в селото два пъти седмично.

Село Покрован се намира в Източните Родопи и
е част от община Ивайловград. Постоянните жители на селото са 110, като 90% от тях са над
65 год. възраст. Около 50 души се занимават със
земеделие за собствени нужди. Хората в Покрован
разчитат основно на пенсиите си, които са меж-

Успяхме да направим всичко това с помощта на:
•  Каритас Германия чрез националната програма
„Домашни грижи”
•  Каритас Австрия
•  Прайс уотърхаус и купърс
•  Данон България
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Село Баня е разположено в икономически изостаналия югоизточен край на община Нова Загора.
Повече от 90% от населението му е от ромски произход. Тук от години градим партньорство
с ромски родители, учители, образователни експерти, общностни работници, предимно доброволци и представители на местните институции. Местното училище е типичен пример на
сегрегирано училище в ромска общност.
Децата, за които се грижим в нашия център за извънучилищна подготовка и дейности в
Куклен, са отражение на разнообразието от етноси и религии, които мирно съжителстват
в градчето край Пловдив – българи, турци, роми, православни, католици и мюсюлмани.
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Достъп до стандартни образователни ресурси
за деца от етнически малцинствени групи
Достъпът до качествено образование за деца от уязвими етнически групи е
комплексен проблем от ключово значение за цялостното им бъдещо развитие и
интеграция. Ние осъзнаваме това и през последните години влагаме значителни
усилия, време и средства в общностите, където работим.
За подобряване на достъпа до образование ние
прилагаме двата подхода – подобряване на образованието в съществуващото училище и подкрепа
на децата, желаещи да продължат образованието
си в смесени училища. Нашите добри практики се
състоят в:
•  Родителско-Учителска Асоциация (PУА) беше организирана предимно за осъществяване на всекидневна работа със семействата и децата в
общността, за насърчаване на участието и постиженията на децата в училище,  ангажиране
на родители в учебния процес, въвличането им в
училищния живот, а така също и за превенция на
ранното отпадане от училище.
•  Развитие и прилагане на включващо и чувствително към културата на ромите образование.
Ангажирахме специалисти за повишаване квалификацията на учителите с цел подобряване качеството на преподаване.
•  Особено внимание обръщаме на подобряване на
училищната среда в проектното училище, осигуряване на учебни материали и пособия, достъп
до компютри и интернет за децата и учителите, съвременна мултимедийна техника за подготовка и преподаване на учебния материал.
•  Продължаваме да осигуряваме топъл обяд за
децата в училище, като доказана във времето
практика за насърчаване на редовното посещение. Нашият нов подход включва изискването
за родителско участие в съфинансирането на
разходите за столовото хранене. Това не само
има възпитателен ефект върху общността, но
и родителите се разделят с илюзиите, че това е
даденост и поемат изцяло грижата за пребиваването на децата им в училище.
•  Усилията ни да направим училището по-привлекателно за децата са насочени в подпомагането на
две извънкласни дейности в училище – “Туристически клуб” и Клуб “Добрата домакиня”. Тези  извънкласни форми са сформирани след обстойно проучване на интересите и желанията на децата.
•  Традиция е, децата, постигнали най-добри резултати в учебния процес да бъдат награждавани с екскурзии. През 2010 организирахме две
екскурзии – за начален и прогимназиален курс.
Първенците от миналата учебна година бяха на-

градени с участие в две международни мероприятия – детски лагер в Сърбия и посещение при
връстници от партньорското училище в Адмонт
(Австрия).
В Куклен продължи работата си нашият център за
извънучилищна подготовка и дейности. Четирима
квалифицирани и утвърдени преподаватели се грижат за близо 60 деца от първи до седми клас. На
всеки се обръща индивидуално внимание. Те помагат на всеки да открие заложбите и да развие таланта си. Заниманията се провеждат в извънучебно време, в три възрастови групи и са разделени в
две направления: помощ в подготовката за училище и надграждане на знанията по различни учебни
предмети и организиране на свободното време в
групи по интереси. Дейностите по интереси се
провеждат в следните клубове:
•  Художествено творчество
•  Художествено слово
•  Математика, електроника, радиотехника.
•  Млад природолюбител
•  Аз помагам вкъщи
•  Приятел на книгата
Заниманията придобити в Центъра допринасят и
за получаването на добро гражданско образование,
което помага на младите хора да бъдат добре информирани, да познават историята и културата на
своята родина, да ценят различните традиции и религии, да растат в духа на толерантност и приемане на различното, като нещо нормално, което обогатява и прави света по-пъстър, интересен и красив.
Преподавателите поддържат непрекъсната връзка с родителите и близките на децата и с техните учители в училище. Те познават семейната
обстановка и средата, в която те растат. С общи
усилия търсят начини за решаване на възникнали
проблеми, като отсъствия от училищните занятия или преживяване на трудни моменти. Заедно
обсъждат и постигнатите успехи на всяко дете и
начините, по които да го поощрят и мотивират да
продължи своето развитие.
Тези дейности бяха подкрепени от:
•  Каритас Грац
•   Училището в Адмонт (Австрия)
•   Община Куклен
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Грижата за човека, за мъжете
и жените създадени по Божий
образ и подобие, прави нашата работа хуманитарна – израз на милосърдие, солидарност и справедливост, основани на ценностите вдъхновени от Евангелието и Социалното учение на Католическата църква.

В помощ на пострадалите
от природни бедствия
Присъщо е за нашата организация да бъде там, където нуждите са най-големи
и спешни. Такива са случаите, когато природна стихия разруши дома на човека,
унищожи реколтата му и погуби имуществото му.
За повишаване капацитета на нашите сътрудници, които се ангажират, когато има бедствена ситуация, ние се включихме в обучителната програма на Каритас България. Доброволци, специалисти
в различни сфери, участваха в 3 специализирани
обучения. Те научиха повече за психологическата
първа помощ и за предварителните мерки за подготовка в случай на бедствие.

Затова и през февруари 2010 бяхме съпричастни
със съдбата на пострадалите от проливните дъждове и обилно снеготопене в Ямболските села
по поречието на река Тунджа и Бургаския квартал
„Долно Езерово”. Наш екип се срещна с пострадалите и с представители на местната власт и на
„Гражданска защита”. Заедно с тях определихме
домакинствата и помощта, от която се нуждаят.
Екипът ни, който се състоеше от сътрудници от
Ямбол и Бургас, подготви семейни пакети с хранителни продукти и санитарно-хигиенни материали.
В продължение на 4 месеца всеки месец доставяхме по един хранителен и един хигиенен пакет на
380 домакинства.
Подобна бе ситуацията в края на юли, когато голяма част от град Съединение бе залята от проливни дъждове, достигнали нива от 110 л./кв.м. Наш
експерт бе включен в местната комисия за оценка
на щетите. Помогнахме на 580 домакинства в Съединение и селата Правище, Найден Герово и Мало
Конаре, като на четири етапа им раздадохме общо
580 хигиенни и 430 хранителни пакети, както и
строителни материали.

В края на годината започнахме подготовка за
включването ни в международен проект за превантивна   работа с местната общност. Проектът
се реализира в 2011 в Долно Езерово и включва
обучение на хората за само-организиране и ефективна реакция в случай на бедствие.

Съдействие за това ни оказаха:
•  Каритас Германия, Каритас Испания, CRS и Каритас Албания чрез националния проект „Спешна помощ за пострадалите от наводненията
през февруари-март 2010”
•  CRS, Каритас Австрия и Каритас Италия чрез
националния проект „Помощ за пострадалите
от наводненията, юли 2010”

Хуманитарна помощ
Съдействахме на Монашеска общност „Сестри
Евхаристинки” да получат хуманитарна помощ
през януари и през юли 2010. Това бяха шоколад,
сухо мляко и суха супа, които те разпределиха в
страната. Някои от тези продукти Сестрите

предоставиха на Каритас София за да ги отнесем ние до нуждаещите, с които се срещаме
ежедневно. Продуктите бяха събрани и транспортирани от доброволци на френските скаути
от Клюш.
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Миграционната служба на Каритас предоставя социални консултации и
подпомагане на уязвими групи – търсещи убежище, бежанци, имигранти,
жертви на трафик, доброволно завръщащи се в родината си.
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Миграционна служба
Работата с бежанци и мигранти e в основата на създаването на Каритас Интернационалис след края на Втората световна война, когато търсенето на
сигурно убежище кара милосърдните организации на Католическата Църква да
се обединят в една световна мрежа.
Събитията в Западните Балкани в края на 90-те
години на XX в. и движението на голям брой бягащи от Косово провокира създаването на Миграционна служба към Каритас България. По нейна
инициатива през 2010 Каритас София се включи в
международен проект наречен „Изгубени в света
на кибер-пространството”, по който проведохме
информационни кампании сред ученици, учители
и родители в София и Бургс за рисковете и вредите от интернет. Проектът бе финансиран от
Европейската Комисия – Отдел “Justice, Freedom
and Security”. Наши партньори в реализацията му
бяха: IN VIA, Католическа организация за социална
работа с жени в Берлинската Енория, Германия;
Ла Страда – фондация за борба срещу трафика на
хора и робството, Полша; Център за подкрепа на
семействата на изчезнали лица, Литва; COATNET –
Мрежа от Християнски Организации срещу Трафика на Хора; Каритас България и Каритас Русе.

Друга дългогодишна инициатива на Миграционната служба е грижата за доброволно завръщащите
се българи от Западна Европа. Това са хора, които
са изпаднали в безизходица там и местните организации Каритас са им помогнали да отпътуват за
България, където ги посрещаме ние и им помагаме
да се реинтегрират у нас. В тази насока успешно
си партнирахме с Каритас Белгия. Своят опит в
сферата на подпомагане на доброволното завръщащи се българи от Европейски страни Миграционната служба доизгради и обогати, включвайки се
в ERSO – Европейска мрежа от неправителствени
организации за интеграция по доброволно завръщане. И през 2010 Миграционната служба участва
активно в прилагането на инструменти за координиране на доброволното връщане от страни в
Европейската общност в страни по произход. Ние
сме част от интернет платформа на 12 европейски неправителствени организации за обмен на
информация по дейности за реинтеграция в страни по произход, обмяна на експерти и новаторски
методики. В края на 2010 Миграционната служба
бе поета от Каритас София, но запази своя национален характер.
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Доброволците имат значение
Ако и Вие искате да бъдете доброволец на Каритас, обърнете се
към нашите местни структури и станете част от нашето голямо
семейство. Заедно ще обсъдим възможностите за включването
Ви в настоящите ни дейности и ще Ви помогнем да реализирате
Вашите идеи.
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Да си доброволец означава
да обичаш ближния си
Всички ние сме създадени по Божий образ и подобие. Призвани сме да обичаме
ближния си, така както обичаме себе и нашия Господ. Това е наш християнски
дълг, също както участието в литургията и разпространението на Божието
слово.
Каритас е създадена от Католическата църква за
да може обичта към ближния да се лее по-организирано, съответно по-ефективно. Във всички дейности на Каритас София има място за доброволци.
Доброволците са в основата на Каритас. Примерите са много и тук ще посочим само някои от
тях: домашни посещения у стари хора, участие в
дейностите на центровете за хора с увреждания,
аутрич сред наркозависимите, координиране и организиране на дейностите с деца от ромски произход,
участие в кампаниите   „Нулева бедност” и „Кафе
за помощ”. По програма „Младежта в действие” посрещнахме трима младежи от Франция и Германия,
които се включиха за 12 месеца в наши проекти.

Училището на Каритас е една дългогодишна инициатива за обучение на нашите сътрудници, при
която мобилен екип от четирима преподаватели
провежда обучения на място. Обученията са в две
нива – за начинаещи и за напреднали. Темите на
обученията са: Социалното учение на Католическата църква, Богословие на Каритас, Същност на
Каритас, Каритас в България – структура, комуникации, проекти.
Хората, които работят в Каритас, трябва добре да
познават същността на организацията и нейната
връзка с Католическата църква, ролята ґ в духовния свят на вярващите и мястото ґ сред другите
професионални доставчици на социални услуги.

В израз на признание към приноса на нашите доброволци и за допълнителното им мотивиране Каритас София се включи в дейностите на националната програма за духовно и организационно развитие – международен и национален летен лагер,
поклонничество, училище на Каритас. Летните лагери в Словения и в село Покрован бяха чудесни
възможности нашите доброволци да се срещнат
с други съмишленици, да създадат нови приятелства, да научат от опита на другите. В програмата на тези събития имаше обучителни сесии,
доброволческа работа, развлекателни моменти и
най-важното – духовно израстване. Доброволците
размишляваха върху библейски примери за милосърдие и се зареждаха с желание да ги следват.

Дейностите по националната програма „Духовно
и организационно развитие” през 2010 бяха подкрепени от Каритас Испания, Каритас Франция
и Реновабис. Международното ни участие осъществихме чрез регионалния проект „Развитие на
Каритас и насърчаване
на доброволчеството”
със съдействието на
Каритас Италия и CRS
(Католически служби за
помощ). В регионалния
проект си сътрудничат
9 национални организации Каритас от Югоизточна Европа.
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Кампаниите са начин да
ни видят повече хора и да
се застъпим публично за
правата на страдащите,
за нуждата им да живеят
достойно.
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Застъпничество
Застъпничеството е говорене от името и в името на другите. То е акт да
се акцентира върху проблемите и да се убедят професионалистите, които
трябва да действат в подкрепа на дадената кауза.
Застъпничеството съживява и мобилизира общността, като започва от малка група хора, които споделят загриженост за конкретен проблем
и са готови да отделят време, квалификация и
ресурси за постигане на желаните промени. Застъпничеството винаги е насочено към повлияване на политика, закони, наредби, програми или
финансови решения, взети на най-горното ниво
на публични или частни институции. То включва
ограничени във времето кампании, както и постоянна работа, предприета около един кръг от
въпроси.

вокирахме хората да се замислят за бедността
в различните ґ измерения. Събирахме подписи
под петицията на Каритас Европа насочена към
Европейската комисия.

Доброволците и платените сътрудници на Каритас София активно участваха в кампанията
„Нулева бедност, действай сега!”, която бе подета от Каритас Европа по повод обявяването
от Европейската комисия на 2010 за година на
бедността. Чрез кампанията потърсихме да заострим общественото внимание върху това, че
изминаха 10 години откакто всички 193 държави
членки на ООН се обединиха върху постигането
на т.нар. цели на хилядолетието до 2015.

В този контекст стартирахме и кампанията
„Кафе за помощ!” – наши доброволци правеха кафе
и разговаряха с хората за бедността сред старите хора. Те събираха дарения за милосърдните
ни сестри, които работят по програма „Домашни грижи”.

За съжаление, прогресът не е според предвиденото и политиците се нуждаят от припомняне
на обещаното от тях. Но не само политиците, а
цялото ни общество има нужда да чуе гласът на
безгласните, за да се огледаме и да подадем ръка
на ближния си. В нашите центрове, по време на
нашите срещи, в разговори на улицата ние про-

19

Финансиране
От създаването си Каритас София разчита основно на партньорите си от Западна Европа, които
разглеждат и преценяват нашите мотивирани проектни предложения. През последните години обаче
техните приоритети изключват България, заради
статута на страната ни като развита. Въпреки
това делът на грантовете от мрежата на Каритас си остава водещ. Положителна е тенденцията за нарастване приноса на държавната/местната власт, което гарантира повече устойчивост
на нашите дейности.

През 2010 Каритас България продължи да изпълнява
ролята на национален координатор в отношенията
ни с партньори от мрежата на Каритас. Примери
за това са националните програми: Домашни грижи, Духовно и организационно развитие, Развитие
на екипите за реакция при бедствия, а така също
двата проекта за подкрепа на пострадалите от
наводненията и международния проект „Изгубени в
света на киберпространството”. По тези програми и проекти са получените от Каритас България
средства.

Какви грантове и дарения получихме през 2010?
Хуманитарна помощ
20 320 лева
3%

Лихви
8 741 лева
1%

Приход чрез
Каритас България
259 275 лева
34%

Приход директно от
мрежата на Каритас
318 076 лева
42%

764 683 лeва

Частни дарители
(физ. и юр. лица)
6 747 лева
1%

Дарения от бенефициенти
и техни близки
34 282 лева
4%

Приход от общини
102 565  лева
13%

Приход от чуждестранни
организации извън мрежата
на Каритас
14 677 лева
2%

За какво изразходвахме грантовете и даренията?

Хум. помощ
128 580 лева
18%

Дневен център за стари
хора (с. Покрован)
26 653 лева
4%

Администрация
40 505 лева
6%

Доброволно
завърнали се българи
2 947 лева
0%

Центрове за хора с увреждания
(София и Ямбол)
207 788 лева
30%

704 550 лева

Организационно
развитие
50 563 лева
7%
Център за извънучилищна
подготовка и работа
с деца (Куклен)
21 219 лева
3%
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Достъп на роми
до стандартни
образователни
ресурси (с.Баня)
41 865 лева
6%
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Изгубени в света
на киберпространството
5 384 лева
1%

Домашни грижи
(София и М.Търново)
59 357 лева
8%

Аутрич сред
наркозависими
(София и Бургас)
119 689 лева
17%
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