Каритас София – годишен отчет 2015

Знам, че сте по улиците и че се грижите за изпадналите
в нужда с вашите дела на милосърдие и справедливост.
На улицата човек може да претърпи злополука, но дори и
вкъщи да остане затворен може да се разболее. Предпочитам Църква покрита цялата в синини, изцапана и наранена
от това, че е била на улицата сред хората, пред една болна
Църква, която се е затворила и се грижи само за собствената
си сигурност. Вие сте двигателят на Църквата – канал на любовта = caritas. Вие сте тези, които правите така, че Църквата
да е всеки ден сред хората по света. Помагате на другите да
променят живота си. Вие сте солта, квасът и светлината на
света. Като фар давате надежда на хората в нужда. За съжаление, в наши дни на човека се гледа като на стока, която се
използва и после се изхвърля. Живеем в културата на еднократната употреба, която на всичкото отгоре се промотира,
така че ние не само живеем в нея, но я разпространяваме.
Вече не става дума само за явления като експлоатация и
потисничество, но за нещо ново. Изключването от групата
засяга принадлежността на човека към обществото, в което

В булата за обявяване на Светата година на Милосърдието, папа
Франциск цитира Евангелието на Лука и призовава католиците да
преоткрият физическата страна на милосърдието: „да нахранят
гладния, да напоят жадния, да облекат голия, да приемат в дома си
непознатия, да изцерят болния, да посетят затворника и да погребат мъртвия”, като добавя: „и нека не забравяме духовната страна
на милосърдието: да съветваме съмняващия се, да учим невежия,
да поучаваме грешните, да утешим опечаления, да прощаваме
обидите, търпеливо да понасяме тези, които ни вредят, да се
молим за живите и за мъртвите”.
Милосърдието именно е залегнало в основата на всички дейности
на Каритас София. И през 2015 то беше водещата нишка, която
свързваше сътрудниците на „Каритас” с изпадналия в нужда наш
Ближен. И през тази година благотворителната организация на
Католическата екзархия продължи да помага на старите хора, бездомните, бежанците, наркозависимите, самотните майки, децата и
младежите в риск.
Изминалата година бе годината на Семейството, затова и обърнахме специално внимание на семействата в риск чрез дейностите ни
в центровете, работещи с деца в неравностойно положение. Причината за изпадане в бедност често е комплексна, затова и подкрепата, която оказвахме, бе комплексна, не просто работа с отделния
член на семейството, а с цялото семейство.
Водени от вярата, че всеки човек, независимо от своята расова,
национална, етническа и религиозна принадлежност, има право на
достоен живот, в която и страна да се установи да живее, продължихме да оказваме подкрепа и на бягащите от военен конфликт и
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живее. Изключените вече нe само са на дъното на обществото или по неговата периферия, или са лишени от права. Те
дори вече не са част от това общество, отхвърлени са. Изключени са от всякакъв вид обществена система. Не става дума
дали изключените са експлоатирани или не, а за това че са
изхвърлени, като излишен отпадък. Никой човек не бива да
бъде превръщан в отпадък. Никой не бива да бъде изключен
от Божията любов и от нашите грижи. Вие сте ръцете на Исус
в света. Вашето свидетелство помага да се промени хода на
живота на много хора, семейства и общности. Но най-вече,
вашето свидетелство спомага да се промени и вашето сърце.

папа Франциск
Обръщение към
„Каритас Интернационалис”
в Рим, май 2015

търсещи убежище в България. Сътрудниците на Каритас София от
център „Света Анна” и доброволците по Проект Бежанци подпомогнаха тяхната интеграция в българското общество.
Благодаря на всички, съпричастни с каузите на „Каритас”, каузи, в
името на нашите страдащи братя и сестри. „Има моменти, в които
сме призвани да обърнем по-голямо внимание на милосърдието,
за да бъдем по-видими носители на действието на Отца в нашия
живот.“ – се казва също в папската була за Светата година на
Милосърдието. Нека, водени от този вътрешен порив, да продължаваме да бъдем проводник на Христовата Любов в и чрез своите
ежедневни действия, да следваме състрадателния пример на
Господ, който изисква от нас не да съдим или заклеймяваме, а да
прощаваме и да даваме любов и прошка без мярка. Не съдете, за
да не бъдете съдени. Прощавайте, за да се прости и на вас. Давайте и ще ви се даде. (Срв. Лука 6:37-38).
С молитва и благослов,

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх

Защото всички те са добри хора…
Истина е, че животът става все по-динамичен и забързан. Новите технологии буквално пришпорват човека и той бива удавен
в електронния потоп на информациите, променящите се всяка
минута задачи, разпореждания, заповеди и изисквания в гонитбата
на икономически растеж. Известни учени вече предупреждават,
че човешкият мозък не е пригоден за мисловна дейност на такава
висока скорост. И в този луд, луд свят в края на миналата година
Светият отец папа Франциск напомни на мнозина нещо просто и
важно, което хората изпускат от внимание. Той убедено и вдъхновено разказа на света за едно от основните човешки задължения
– грижата за човека изразена чрез милосърдието. За хората от
Каритас София това изказване е косвено признание за тяхната
невидима за мнозина, но изключително важна за други дейност. За
хората, които гаснат в самота, тъга, често и отчаяние, за страдащите и боледуващите, за очакващите малко внимание, което да им
възвърне вярата в собственото им достойнство на Божии творения
тази дейност е неоценима. Тя има огромна стойност, но няма цена.
Именно неоценимата стойност на добрите човешки постъпки са
богатството, с което всеки ще се представи на онзи свят. В онзи миг
всеки ще разбере, че за Господ няма значение колко коли си притежавал, колко стаи е имала къщата ти, колко вили, имоти и всякакво
имане си оставил долу на Земята. Може да притежаваш сто коли, но
се возиш само в една, можеш да имаш дворец със сто стаи, но спиш
само в едно легло, можеш да имаш милиони, но необходимата ти
порция храна е 300 грама. Господ се интересува какво си дал, а не
колко си получил и това ще го осъзнае всеки, който е на прага на
Царството му. Знаем от писанията, че там значението да имаш и да
нямаш е с обратен знак. Който не вярва нека прочете /и разчете/
разказа на Лев Толстой „Последният ден на Иван Илич”.
През миналата година хората от Каритас София продължиха тихо,
ненатрапчиво, скромно и раздаващо в Годината на християнското
семейство да подкрепят развитието на деца в рисково положение,
на самите родители, които не са се осъзнали докрай като такива
в София, Куклен, Баня и Малко Търново. Във вестник „Истина” бе
публикуван разказ за трудния, но прекрасен път на самоосъзнаване
на едно момче и баща му от Малко Търново променени от досега
им с „Каритас”. Едно дете в риск е спасено и е поело верния път
на развитие, а баща му се е отърсил от отчаянието на безутешната
бедност и безпросветност и вече насърчава детето да се изучава.
Вярвам, че Господ много неща ще прости в името на такива дела.
Хората от Каритас София продължиха неуморно работата си с
бежанците. Те не се отчайват от огромния поток бедстващи хора, от
пропуските в нормативната уредба, които държавата не отстранява,
от бюрократичните пречки. Те просто помагат, вършат това, което
все някой трябва да свърши всеки ден и час и това са доказателства
за Божията любов и милосърдие, които всеки от тях носи в сърцето
и душата си.
И през тази година старите хора са позабравени от държава и близки, но не и от Каритас София. Те са навсякъде, самотни, огорчени от
поведението на близките си, макар че прощават, защото разбират
антихуманните условия на работа и живот, които за съжаление
все повече се превръщат в житейска матрица на днешния свят.

Много семейства нямат време за възпитанието на децата си, какво
остава за старите хора. В София, Пловдив, Бургас, Малко Търново и
Покрован има една грижа, една светлина, която гори денонощно за
тях и това отново са хората от „Каритас София”. В Покрован дневният център „Свети Василий Велики” е знак и надежда, че за Каритас
София в това малко, отдалечено село тези хора също са ценни,
важни и заслужават грижа, внимание, съчувствие и състрадание.
И така, уважаеми дами и господа, минава година след година в
грижа за нуждаещите се… И тази година болните, немощните,
оскърбените и унизените ще се надяват на хората от Каритас София.
И затова аз моля всички, които прочетат този текст и този отчет
да направят нещо в тяхна полза – а то е, ако не могат да помогнат
със средства или труд, всяка сутрин да споменават в молитвите са
нашите служители, сътрудници и доброволци, защото всички те
са добри хора, разнасят светлината на милосърдието, но и те се
нуждаят от духовна и всякаква подкрепа, за да не угасне светлината
в душите им.

Доц. д-р Иво Драганов
Председател на УС на Каритас София
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Кои сме ние

Епархиен Каритас София

  Енорийски Каритас

Каритас София е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България,
създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов.
[Бургас]

Нашата мисия

Как се грижим

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от Каритас София, подпомагаме 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.

Поддържаме следните стационарни грижи:
• 1 дневен център за стари хора
• 1 дневен център за възрастни хора с увреждания
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция на
деца и младежи с увреждания
• 3 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи
за деца и семейства
• 1 социален център за жени в неравностойно положение
• 1 център за социална рехабилитация и интеграция на
бежанци и търсещи убежище

Биография
Каритас София е учредена на 31 август 1993, регистрирана
е от Софийски градски съд на 20 април 1994 и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под
№20030416009, като юридическо лице с нестопанска цел
– сдружение, определено 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 новия
век започва развитието на дългросрочните грижи. За целта
Каритас София се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, като
лицензиран доставчик на 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 сестри, мене сте го
сторили“, ние се грижим за най-страдащите, както бихме се
погрижили за Него. Нямаме собствени средства и разчитаме на проектно финансиране, затова не можем да помагаме на индивидуални случаи. Подкрепяме стари хора, хора с
увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, зависими
от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни. Съдействаме и на хората, които искат да
помагат като доброволци.

[Пловдив]

[Куклен]

[Малко Търново]

Мобилната ни теренна работа се изразява в:

Организационна структура

Нашите сътрудници

• 4 екипа за домашни грижи за стари и болни 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

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. В него
членуват по двама представители от нашите енорийски доброволчески структури в Пловдив, Бургас, Куклен и Малко
Търново. Общото събрание избира 3-членен Управителен
съвет, който назначава Изпълнителен директор.

През 2015 организираните от нас дейности бяха реализирани от 85 платени служители и над 150 души доброволци.
Както и при хората, на които помагаме, и тук няма значение
религиозната принадлежност. Важно е хората да зачитат
християнската етика.

Къде работим
Седалището на организацията е в София, дейностите се
развиват на местата, където е представена Католическата
екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен
и Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова
Загора), Веселиново (общ. Тунджа).

Общо събрание на Каритас София, април 2015 г.
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Акценти през 2015

Участвахме в откриването на Годината на Милосърдието
с 3-дневна среща на деца и родители от София, Куклен и
Малко Търново.

Домакинствахме националните духовни упражнения и
летния лагер за служители и доброволци.

Организирахме традиционните кампании „Баба Марта
бързала” и „Ден на Каритас”. Пролетното събитие е масов
крос в парка. Стремим се да повишим информираността
сред обществото за бежанците и да съберем средства за
доброволческите ни дейности в лагерите, в които те са
настанени.

Грижите ни за децата в риск бяха забелязани от фондация
„Херберт Степич” и от Райфайзенбанк. Те осигуриха финансова подкрепа и доброволци за нашата работа, както и
организиране на събития за деца и родители.

Открихме обновения Дневен център за стари хора
„Св. Василий Велики” в Покрован – единствената от този
род грижа в Ивайловградския регион.

Денят на Каритас е в първата неделя преди 13 ноември,
когато честваме българските духовници, убити за вярата
през 50-те год. на ХХ век. Чрез благотворителни акции
призоваваме към милосърдие.

Отбелязахме 10 години от началото на сътрудничеството
ни с енория „Сан Джорджо” (Болоня). Хората на Дон Арналдо всяка година организират благотворителни акции
за подкрепа на нашите деца и младежи с увреждания.
Събрахме деца от социалните ни центрове на морски
лагер да творят, да играят и да се забавляват. Чрез интерактивни игри те се докоснаха до основни послания в
Стария завет.
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За първи път наш представител участва в Общото събрание
на Каритас Интернационалис.

Нашите доброволци от „Проект Бежанци” бяха отличени
в конкурса „Човек на годината” – инициатива на БХК за
принос към правата на човека и правозащитността.
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Партньори:
Каритас Австрия е водещ наш партньор
от учредяването на Каритас София през
1993. По-късно Каритас Грац пое тази
роля. През 2015 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 интеграцията на бежанците и за Звено „Майка и бебе”.

Храна, дрехи и пособия за децата, за
които се грижим в София, Куклен,
Баня и Малко Търново.
Събиране на яйца за Великден,
подаръци за Коледа, мартеници и
обувки за децата бежанци.

Заедно с енория „Сан Джорджо” –
Финансиране за хора с увреждания в
София.

Финансиране чрез националната програма „Домашни Грижи” и проект за
развитие на мрежата „Да постигнем
повече”.

Дългосрочно финансиране на грижите, които организираме за хора
с увреждания и за стари хора в 6
населени места.

Помощ за центъра за обществена
подкрепа „Св. Св. Кирил и Методий” в
Куклен.

Занимания с арт-терапевтичен и
образователен характер за хората
с увреждания в София.

Община Малко Търново – Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с
битовите разходи.

Помощта на фондацията през 2015 бе насочена
към бежанците в София, бездомните в Бургас, децата в Куклен и хората с увреждания и техните
близки в София.

Достъп до приемателните центровете за търсещи закрила и подкрепа от служителите.

Помощ за мобилния център за намаляване вредите сред употребяващите
психо-активни вещества в София и за
дневния център „Св. Василий Велики”
в село Покрован.

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

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

Община Ивайловград – Безвъзмездно отдаване
на помещения за Дневния център за стари хора в
Покрован.

Хранителни продукти за директно разпространение и за готвена храна в социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.
Събираме храна,
даряваме надежда.

Община Свиленград - дирекция „Социални подпомагане” – сътрудничество и подкрепа при изпълнение на социални дейности с търсещи международна закрила.

Партньорство в приемането на доброволци по
програмата „Европейска доброволческа служба”.

Сътрудничество по Проект Бежанци
Енория „Йона” – Дългосрочно финансиране на социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.
Съфинансиране по проект „Аз уча и
играя на български” за ромски деца в
столичния квартал „Факултета”.

Участвахме в благотворителната кампания на банката „Избери за да помогнеш”.
Служители на банката събираха материални дарения за децата, за които се грижим, и организираха събития за тях и
техните родители.

Материали по доброволческия
Проект Бежанци.

Финансиранe по
Проект Бежанци.

КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Община Тунджа – Възлагане управлението на
Дневния център за възрастни с увреждания „Св.
Франциск” във Веселиново, като делегирана държавна дейност.
Финансиранe по доброволческия Проект Бежанци.
Партньорство по Програма „Укрепване на Националната програма по подобряване 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 и
финансиране на дейности по намаляване на вредите
сред малолетни и непълнолетни употребяващи ПАВ.

ВКБООН – Служителите на Комисариата обучават
нашите доброволци, които подкрепят бежанците.

Народно Читалище „Стоянка Соколова 1999” –
Безвъзмездно отдаване на помещения в сградата
за проекта „Аз уча и играя на български”, по който
се грижим за деца от ромския квартал Факултета в
София.

Столична община – Безвъзмездно отдаване на
помещения за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и съдействие за организирането на кампанията „Баба Марта бързала” в подкрепа на
бежанците.

Годишният отчет на сдружение „Каритас София“
за 2015 г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ
ПРИНТ“ АД.

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

доброволческия

Консултиране при изготвянето на
проектни предложения.

СУ „Св. Климент Охридски“ - провеждане на студентски стаж на бакалаври от специалност „Социални дейности“ и осигуряване на доброволци тютори за обучение на ромски деца по български
език.

•

Съвет на жените бежанки – съвместна работа по кампании и дейности
в подкрепа на бежанците.

•

НХА „Николай Павлович“ - специализиращо обучение на студенти от
магистърска програма „Арттерапия“; Каритас София е работодател по
програмата „Студенски практики“ на МОН с ментори от ЦСРИ „Благовещение“; Младежи от ЦСРИ „Благовещение“ участват безвъзмездно в
„Лятна художествена академия за деца и ученици“.

•

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

Община Куклен – Предоставяне на помещение
за работа с деца и семейства в риск в Куклен.



8-9

БежанциТЕ
се превърнаха в една от
най-обсъжданите теми в ЕС, тревожеха политиците, а хуманитарните организации все по-често изразяваха своята загриженост. Вместо протегната ръка, търсещите закрила намираха
стени, полицейски кордони и предразсъдъци. Папа Франциск
призова „Да се помолим за опрощение на институциите и
хората, които затварят вратите си пред търсещите закрила и
помощ”.
През изминалата година 20 391 души потърсиха закрила в
България, два пъти повече от 2014, като най-голям е броят
на дошлите от Сирия – близо 40%, следвани от Афганистан и
Ирак. Една трета от бежанците у нас са деца. С интеграцията
на бежанците в България са ангажирани предимно неправителствените организации.
Ние от Каритас София продължихме да оказваме подкрепа на
бежанците, посредством:

Център за социална рехабилитация 		
и интеграция „Св. Анна”
През 2015 преместихме Центъра в сърцето на София, в близост
до Женския пазар, в квартал, често посещаван от бежанците.
Първият ни контакт беше с бременна иракчанка, на която помогнахме да постъпи в болница за раждането. Затова решихме
да наречем центъра „Света Анна” - покровителка на майките и
бременните жени.
Продължихме да предоставяме консултации за права и задължения, да посредничим в контактите с обществените институции, да помагаме в търсене на социална и медицинска помощ,
както и с психологическо съдействие. Провеждаме и уроци по
български език, чието познание е основна предпоставка при
интеграцията и намирането на работа. Стремим се да достигнем до хората, които живеят самостоятелно в София, без
значение дали официално са получили закрила или все още
очакват такъв статут от държавата.
Конкретни резултати: помогнахме на 272 души в търсене на
работа и дом, за прием в детска градина, училище и университет, за получаване на медицинска помощ, за събиране на
семейства.
Хиба от Ирак, на която съдействахме за здравна помощ преди раждането

Проект Бежанци
Инициатива, в която над 150 постоянни доброволците са
основна движеща сила, а Каритас София и Си Ви Ес България
помагат в координацията. Всичко се основава на нестихващия
ентусиазъм на хора, готови да дарят от личното си време, за да
осигурят „топло посрещане” на бежанците. Доброволците им
помагат да научат български, английски, правят арт работилници, дават уроци по музика, спорт, компютър, готварство,
организират посещения в музеи, галерии, концерти и др.

Помощ по границата
Във връзка с увеличаващия се брой на транзитно преминаващи мигранти през страната, започнахме изграждане на
структури, които да могат да предоставят хуманитарна помощ
на хората, които са задържани по границата с Турция в Дома за
временно настаняване на чужденци в Любимец и в Разпределителния център в Елхово. Нашите сътрудници поддържат
постоянна връзка с дирекциите „Гранична полиция” и „Миграция” на МВР, и в съответствие с нуждите осигуряват: суха
храна, хигиенни материали, сухо мляко за деца, памперси,
дрехи и обувки, както и лекарства.
Успешно завършили курс по български език в център Св.Анна
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Абдулмаджид е инженер от Дамаск. След ескалацията
на конфликта в Сирия той е арестуван по грешка от властите. В затвора е жестоко изтезаван. След 2 месеца е
освободен с извинение за грешката, заради съвпадение на имената. После е отвлечен от групировка, която
участва в гражданската война в Сирия. Пребиват го с
обвинения за принадлежност към режима и след две
седмици го освобождават.
Абдулмаджид решава със съпругата си Алаа да напуснат страната, за да се защитят от бъдещи посегателства. Отиват в Кайро, но политическата и икономическата обстановка там се влошава и той остава без
работа. В Египет двамата със съпругата му стават жертви на заплахи и нападения от местни банди, крадци и
джебчии. Не издържат на тормоза и тръгват за Турция,
а после идват в България с малката си дъщеря.
От приятели разбират за нашия Център „Света Анна“,
в който помагаме на хора като тях - търсещи убежище. Докато чакат да мине времето на процедурата
за получаване на бежански или хуманитарен статут,
те са доста активни. Нашите социални работници им
помагат в търсенето на работа, а АбдулМаджид и Алаа
посещават курсове ни по български език. Срещат съдействието ни и в търсенето на квартира и консултации
с адвокат.
Отначало мислят за Германия, където имат приятели,
но решават да останат в България. И двамата работят като учители в ливанското училище, а дъщеря им
тръгва на детска градина. Спомените за изпитанията
в миналото постепенно избледняват. Абдулмаджид и
Алаа изразяват позитивното си отношение към живота
в България и твърдят, че именно тук намират спокойствието, което дълги години са търсили и мечтали.
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Юлия е на 26 и работи в социологическа агенция.
Водена от интересите си към различните култури тя става доброволец в Проект Бежанци и вече една
година развива умения, среща се с
нови хора и учи за положението на
бежанците.
Всяка седмица отделя поне 2 часа
и заедно с останалите доброволци

провежда уроци по български, английски, IT, спорт, изкуство, готварство.
Организира екскурзии и събития за
набиране на средства.
Юлия успява да създаде приятелска
атмосфера в класовете, които води.
Приятелството ѝ с бежанците продължава дори и след като някои от тях
напуснат страната.

Въвеждащо обучение на доброволци. Снимка Надежда Христова

Доброволците

са
свидетелство на любовта към ближния. Водени от безкористно
желание да подкрепят човека в беда, те намират при нас
възможности за реализация и инициатива. За нас са важни техните
интереси, затова заедно търсим най-подходящата работа или
планираме началото на нова дейност. Изискваме от тях да бъдат
мотивирани, да имат желание за развитие, да зачитат принципите
на Социалното учение на Католическата църква. Осигуряваме

им въвеждащо обучение и насоки. Имаме координатор/ментор
на разположение на всички доброволци от кандидатстването до
получаването на сертификат за положен труд.
През 2015 в нашите дейности се включиха над 150 доброволци.
Повечето от тях се грижеха поне по 2 пъти седмично в продължение на 4 месеца за бежанци. Други взеха дейно участие в
подкрепата на деца и семейства в риск или ни помагаха с преводи.
Имахме и 3 дългосрочни доброволки по програма Европейска
доброволческа служба към Европейската комисия.

Арт-занимание. Снимка Кристина Палич
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Въвеждащо обучение на доброволци. Снимка Надежда Христова
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Домашни грижи в София, Пловдив, Бургас,
Малко Търново и региона

Дневен център „Св. Василий Велики” –
Покрован, общ. Йвайловград

Помагаме на хора с много ниски пенсии, хронично болни,
които не са в състояние да посрещат сами грижите за себе си.
Повечето от тях са трудно подвижни или абсолютно неподвижни. Мобилните екипи се състоят от медицински сестри и социални асистенти, които посещават човека в дома му и се грижат
почасово, според неговите здравословни и социални потребности. По-голямата част от хората, на които помагаме, нямат
близки, на които могат да разчитат. Те не получават помощ и от
други социални и здравни структури. Тези, които имат контакти
с роднини, не могат да разчитат на тяхната постоянна грижа.

Повечето жители на селото, намиращо се до гръцката граница, са над 60 годишни. Поради отдалечеността и липсата на
работа, старите хора живеят далеч от децата си, заминали за
големите градове. Те ги посещават едва няколко пъти годишно. През зимата студът и снегът правят селото почти изолирано. Осигуряваме топъл обяд в дневния център и носим храна
по домовете за трудно подвижните. Помагаме им в домакинството. Осигуряваме лекар в селото два пъти седмично.

Баба Веска е на 83 години от Пловдив. Обича да чете, особено Библията, седейки на любимия си фотьойл с масичка
до него, потънала в самота. Дъщеря ѝ живее в Америка.
Идва си понякога. През останалото време се чуват по
телефона. Баба Веска работи до 74 години, но претърпява
злополука и слага край на работата. От тогава започват
болестите - крака, ръка, кръст, сърце. Идват и проблемите с
паметта.
Приема медицинската сестра Галя и социалния асистент
Гери от екипа за Домашни грижи, като част от своето семейство. Когато Галя започва да я посещава, баба Веска е
със счупена ръка и болки в кръста. За нас тя разбира от своя
приятелка, която е наш пациент след преживян инфаркт и
престой в болница. Баба Веска търси някой да ѝ помага, но

не е уверена да се довери на непознат. Съществуват частни
фирми, които предлагат подобни грижи, но цените им са
непосилни за нея. Тя има нужда от медицинско наблюдение и обслужване, както и от социална подкрепа – общуване, помощ в домакинството, пазаруване, ежедневно носене
на топла храна вкъщи и съпровождане на физиотерапия.
С Галя много бързо изграждат доверие и намират общ език.
Галя е наясно не само със здравословното ѝ състояние, но
и с всичките ѝ семейни връзки и роднини, за които често си
говорят двете и по женски обсъждат. Когато не е потопена
в някое от ежедневните си занимания, баба Веска просто
включва електронната си рамка за снимки, която е получила като подарък от дъщеря си. А оттам започват да се появяват едни след други: дъщеря й, внуците и зет й.

Жени в Малко Търново, баба Веска; заглавна корица. Снимки Боряна Кацарова

Старите
, болни, самотни хора В България
в риск от бедност и социално изключване са 58% от общия

брой на хората над 65 години. В бедност живеят 25%, а 8%
се намират в крайна нищета. От тях 8% се намират в крайна
нищета. Освен ниските пенсии, старите хора се борят с
болестите, и изолацията. Достойните старини са тяхно право,
заради всичките години, в които усърдно са се трудили, за
да може децата им да живеят в по-уредена държава, при
по-добри времена. За съжаление, в тъжните физиономии на
старите хора в България често се вижда тъгата по ограбеното
достойнство. Основната грижа на повечето от тях е да не са
в тежест на никого. Мизерните пенсии, скъпите лекарства,
недостъпните здравни и социални услуги, консуматорското
общество, ги принуждават да се превръщат в просяци и
да изживеят последните си дни огорчени, често самотни и
изоставени.
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Ние обръщаме специално внимание на старите хора.
Предлагаме комплексна медико-социална грижа в домашна среда. Това включва: долекарска помощ, придружаване
до болница, помощ в поддържането на личната хигиена и
домакинство, осигуряване на нужните помощни средства
(дюшеци против рани, проходилки, колички и т.н.). Съдействаме за подобряването на здравословното им състояние и
за поддържане на нормален живот за възрастта в атмосфера
на грижа и обич. Освен социални и медицински грижи, ние
носим добра дума, внимание и много обич. За много от тях,
ние сме единственото им семейство. През 2015 помогнахме
на 190 души в София 33, Пловдив 18, Малко Търново 71,
Бургас 28, Покрован 40 чрез:
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Център за подкрепа на деца и семейства 		
в кв. Факултета (София)
В проекта ни участват редовно 25 ромски деца и техните семейства. Повечето от тях живеят при липса на елементарни битови
условия. В една стая живеят няколко поколения, при силно изявен
матриархат. Вследствие на продължителното посещение на центъра, децата натрупаха значителни социални умения, които им липсваха: самостоятелно миене на ръце, хранене, тоалет, обличане и
събличане, спазване на правила за поведение. Екип от педагози и
логопед работят усърдно за овладяване на български език.

Център за подкрепа на деца и семейства		
„Св. Св. Кирил и Методий” в Куклен
Освен подкрепа в овладяването на учебния материал, предлагаме специализирана помощ и за децата с артикулационни

нарушения, психофизически дефицити и девиантно поведение. Малките посетители се чувстват спокойни и свободни в
Центъра. Тук те повишават знанията си и се стимулират чрез
арт терапия, игра на шах и др. Положителен ефект имат и
честите посещения на местния католически свещеник отец
Даниел Жилие.

Център за обществена подкрепа „Цветница”
в Малко Търново
Нашият център е единствената социална услуга за деца на територията на община Малко Търново. През 2015 чувствително се увеличи броят на родителите, търсещи услугите ни. За
първи път деца от ромската махала бяха допуснати за участие
в празници на общината и училището.

ново семейство и почти не се интересува от Надка и трите ѝ сестри Йонка 11, Марияна 10 и Ангелина 3. Майката
заживява с друг мъж и ражда пето дете - Иванка.
Когато е на 11, Надка се завръща в селото и постъпва в 1
клас. Старателна, трудолюбива, отличава се сред другите
със стремежа си към знание. Често среща присмехулните погледи и подмятания, че вече е мома за женене, но
това не я отчайва. Мечтае да завърши 8 клас и да стане
фризьорка, но осъзнава риска скоро да бъде омъжена от
родителите си.

Деца от с. Баня. Снимка Патрик Уоли

Децата

и семействата в риск от бедност,
неграмотност и социално изключване са една немалка част от
българското общество. Ние прилагаме комплексен подход на
подпомагане ориентиран към детето и неговото семейство.
Когато в процеса участват и родителите, резултатите са
много по-добри, както за детето, така и за цялото семейство.
Значението на подкрепата за семействата бе потвърдена и
от Синода на епископите на Католическата църква. Работим
за ограничаване отпадането от училище, превенция на
противообществени прояви, трудности в развитието,
домашно насилие. Преобладават децата от ромската
общност, повечето от които се намират в крайна бедност
и често живеят и учат в сегрегирани квартали и училища.
Много от децата не говорят български език. Липсата на
пари за учебни пособия и дрехи, ранните женитби и слабата
мотивация на родителите са другите пречки за пълноценното
участие в образователната система. За съжаление, много
представители на държавни институции, отговорни за
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Чувства се голяма за игри. В свободното си време помага в домакинството и учи. Тя е ученичката, прочела
най-много книги от библиотеката. Четенето ѝ помага да
се откъсне от сивото ежедневие и да се пренесе в приказния свят, където доброто винаги побеждава.

образованието и живота на децата, считат работата с роми за
обречена кауза. Чрез извънучилищните дейности се опитваме
да намалим социалната изолираност на децата, да осигурим
благоприятна учебна среда и достъп до образование. През
2015 помогнахме на повече от 340 деца в Баня (200), София
(40), Малко Търново (60) и Куклен (40).

Достъп до образователни ресурси 			
в Баня (общ. Нова Загора)
Дългогодишната ни работа в ромското село Баня дава резултати. Все по-малко деца отпадат от училище и все повече
продължават образованието си. Множеството изяви на извънкласните занимания (клубове по интереси) се приемат с
огромен интерес от ученици, учители и родители. Те са сформирани след обстойно проучване интересите и желанията на
децата, така че максимално да задоволят потребностите им.

Надка е изключително благодарна на своите баба и
дядо, които всяко лято работят в Гърция и осигуряват
необходимите средства за останалото време от годината.
Останалите доходи на 9 членното домакинство са общо
250 лв. месечно – държавна социална помощ.
Надка e на 13. Тя е едно от най-будните и ученолюбиви
деца в село Баня. Когато е на 7, немотията и гладът принуждават баба и дядо ѝ да заминат с нея за Гърция. Родителите ѝ остават в селото с другите си деца. Три години
Надка почти не излиза от квартирата им, в очакване късно
вечер баба ѝ и дядо ѝ да се върнат от работа. Неволите
продължават и бащата напуска семейството. Той създава

Надка и сестрите ѝ са благодарни за топлия обяд в училище, за дрехите, учебните пособия и за екскурзиите, които
осигуряваме. Надява се това лято да бъде включена в
традиционния морски лагер на Каритас. Мечтае да се
омъжи на 19-20 за християнин и да има няколко деца.
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Зависимите

Безплатен обяд. Снимка Анни Х.

БЕЗДОМНИТЕ

са неизменна част от големите градове,
а броят им непрекъснато расте. Много са
причините за бездомничеството: алкохол
и наркотици, разделяне със семейството,
загуба на жилището чрез измама и
ипотека, липса на доходи, психологически
проблеми. Студът през зимата понякога
е фатален за оцеляването им. Повечето
нямат документи, камо ли осигуровки,
което затруднява допълнително достъпа
им до здравни и социални грижи. Животът
на улицата е суров и бездомните често
загубват всякакви работни, хигиенни и
социални навици. Това води и до липса
на желание за промяна. В България няма
социална услуга, която да помогне на
човека, останал на улицата, трайно да се
завърне в обществото.
Ние помагаме на бездомните в Бургас чрез
мобилна и стационарна грижа. Екипът ни,
оборудван със специализиран микробус,
ежедневно се среща с бездомните по
улиците и на място в нашия Център. Подкрепяме ги с топла храна, одеяла и дрехи,
медикаменти. При нас могат да се хигиенизират и да изперат дрехите си. Изслушваме
проблемите им и говорим за евентуалните
решения. Ориентираме ги за подслон.
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Николай е на 55. На 18 започва работа
в строителството. Събира пари, купува
си собствено жилище и се жени. Съпругата му често го напуска и се връща. Тя
ражда 5 деца, които Николай приема,
макар не всичките да са негови. Стигат
до развод и той се оказва бездомен,
защото съдът присъжда жилището на
съпругата му. Николай постепенно се
адаптира към новата ситуация. Всяка
зима прекарва по 3 месеца в общинския приют за бездомни, но получава
забрана да ползва тази услуга, поради
имотна измама от негови роднини,
които извършват сделка от негово име.
Сега Николай отново е без подслон и
спи в морския парк на Бургас. Без адресна регистрация Николай не успява
да си намери работа. И малкото пари,
които той успява да изкара с временна
работа на някой строеж, отиват за децата му. Има периоди, в които няма какво
да яде. За него от голямо значение е
храната, която му осигуряваме. Разбира
за нас, минавайки покрай един от терените, които обхождаме. Постепенно
изгражда доверие със социалните ни
асистенти, учи се да спазва уговорки

и показва отношение към поетите
ангажименти. С него работим по индивидуален план за развие на социални
умения. Заедно разглеждаме обяви
за работа, изготвяме автобиография и
други документи, готвим се за интервюта с работодатели. При поредния
опит Николай успява да намери и да се
задържи по-дълго на работа, като общ
работник на строеж. Надеждата сега е
да получи общинско жилище и да се
измъкне от бездомничеството.

от психо-активни вещества,
участващи в програми за лечение са по-малко от 30% от общия
им брой. Расте броят на децата,
злоупотребяващи с психоактивни
вещества. Освен със зависимостта,
тези хора се борят и с последствията: живото-застрашаващи кръвно
и полово преносими инфекции.
Чести са случаите на заразени с
хепатит, туберкулоза и ХИВ/СПИН.
На улицата остават обикновено
зависимите с нисък социален
статус или тези, които са скъсали
връзките със семейството си. Сред
тях преобладават роми, проституиращи, бездомни.
Ние им помагаме чрез нископрагов мобилен център и се стремим
да ограничим вредите от употребата на психоактивни вещества.
Екипът ни от социален работник,
медицинска сестра, психолог и
фелдшер е ежедневно по улиците на София със специализиран
микробус. През 2015 установихме 2283 контакта. Осигуряваме
долекарска помощ, адекватни
съвети в среда на доверие и любов. Намесата ни е решаваща за
тяхното здраве и живот. Правим
кръвни проби за изследвания, обработваме и превързваме раните
от инжектирането, осигуряваме
медицински консумативи и лекарства от първа необходимост. Предлагаме социални и психологически
консултации, насочваме за лечение и придружаваме до социални
и здравни институции. Съдействаме финансово и логистично за
издаването на лични документи.

Мария е на 20. Родена е в един от най-бедните ромски квартали на София.
Има 5 братя и сестри. Не познава баща си. Отгледана е от майка си в къща
направена от подръчни материали. Започва да употребява психоактивни
вещества още на 10. Отначало диша лепило. Опитва почти всички видове
наркотици. Най-често взима хероин интравенозно. От 3 години се лекува
в метадонова програма. В 2015 умира майка ѝ и тя заживява на улицата с
един от братята си. Спят в изоставени къщи или под мостове. През зимата
ѝ съдействахме за 3-месечно настаняване в общински приют. След това
Мария отново се върна на улицата. Въпреки че се лекува в метадонова програма, тя продължава да се инжектира. Прави го и с метадон, и с
хероин. Продължава да диша лепило. Поддържа връзка само с братята и
сестрите си. Живее ден за ден. Храни се от кофите или проси.
Помагаме ѝ с топли дрехи и обувки, чай и лекарства, превързочни материали. Съдействахме ѝ за издаването на лична карта. Съпровождаме я
с брат ѝ до болници за специализирано лечение. Говорим ѝ за промяна
на рисковото поведение. Обясняваме ѝ за последиците. Стремим се да
я мотивираме. За съжаление, възможностите за промяна пред Мария са
твърде малко и способността ѝ да промени своето поведение и животът ѝ
да поеме в различна посока от настоящата са минимални. Така усилията ни
стигат само до ограничаване на вредите, които тя самата си нанася.
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Децата и
младежите с
увреждания се нуждаят от

специално внимание, за да преодолеят трудностите, които
срещат в елементарните ежедневни дейности и да повярват,
че могат да водят социален живот близък до този на техните
връстници. Решението да приемеш и отгледаш дете с
увреждания е трудно и драматично за всяко семейство. В
повечето такива семейства поне единият родител не може
да се реализира професионално и е принуден да напусне
работа. За съжаление, има и случаи, когато единият родител
напуска семейството. Родителите имат ограничен социален
живот и са склонни към тревожност и депресивност. Затова
и те се нуждаят от подкрепа, от време за работа и за себе си.
Ние помагаме на цялото семейство, улеснявайки взаимното
окуражаване на отделните членове в процеса на лечение и
израстване на детето.
Нашите центрове за подкрепа на хората с увреждания са оазис на надеждата, в който в среда на доверие и сърдечност, те

подобряват общото си състояние и се социализират, намират
приятели и възможност да се уверят, че въпреки ограниченията, които ги притискат, те могат да направят много неща с
малко помощ, а някои след време и самостоятелно. Ключов
момент в оказваната подкрепа е специализираният транспорт „от врата до врата”, който предлагаме.
Мултидисциплинарните ни екипи извършват разнообразни
консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване
на социалните умения и преодоляване на изключването от
обществото. Сред тях са кинезитерапия, включваща гимнастика, лечебна физкултура и масаж за подобряване на общото
физическо състояние, арт и трудова терапия, работа с логопед, готварство, цветарство, керамика, работа с компютър.
Организираме екскурзии и посещения на забележителности.
През 2015 помогнахме на повече от 60 деца и младежи с
увреждания в София (40) и с. Веселиново (20).

Арт-занимание. Снимка Николай Спиров
КАРИТАС СОФИЯ годишен отчет 2015

Център за социална рехабилитация 		
и интеграция „Благовещение” в София

Дневен център „Св. Франциск” 			
в село Веселиново (община Тунджа)

На фона на близо двумилионното население на Столична
община има само два центъра от типа ЦСРИ, които предлагат
комплексни услуги за хора с увреждания. Единият от тях е
„Благовещение”. Междувременно броят на хората с физически и ментални увреждания в София расте, до голяма степен
и поради преместването на семейства, търсещи по-добра
специализирана и медицинска подкрепа. През изминалата
година създадохме групи за взаимопомощ в подкрепа на
родителите, където освен психологическа помощ, те намират
солидарност и в контактите си с други семейства с техните
проблеми.

Осигуряваме целодневна грижа за 20 души с увреждания,
живеещи в близкия град Ямбол или в околните села в радиус
от 40 км. Предоставяме храна и организиран транспорт. През
2015 заведохме нашите посетители на риболов, в Градския
парк в Ямбол и на стадиона в село Веселиново, участвахме и
във всички дейности от културния афиш на община Тунджа.
По случай Международния ден на възрастните хора посетихме Дом за стари хора „Христо Ботев” в Болярско.

Боряна Поролиева посещава Център „Благовещение” вече 7
години. Тя е на 22, със синдром на Луи-Бар – рядко заболяване, което се проявава в ранна детска възраст. Родена в
град Левски, но семейството ѝ се премества в София в търсене на адекватни грижи за нея. Наемат квартира близо до
„Благовещение”, родителите намират работа, бабата също
идва с тях да им помага. Боряна е всеки ден при нас - чрез
кинезитерапия ѝ помагаме да поддържа мускулатурата си,
а заниманията със социален педагог допълват знанията ѝ
за света. Тя идва първа и последна си тръгва – животът ѝ
минава в Центъра.
Постепенно в индивидуалният ѝ план за работа включваме
арт-терапия и трудо терапия, но тя се чувства несигурна и
трудно приема тези дейности, заради постоянното потреперване на ръцете и проблема със зрението. Постепенно
тези притеснения отпадат и тя става уверена в работата с
глина - разточва и изрязва фигурки за медальони, формува и отлива форми от гипсови калъпи, рисува с моливи и
пастели. С нашия керамик и трудо терапевт са изработили
цяла колекция от глинени животни. Заниманията с хиппотерапия и адаптиран тенис ѝ носят невороятно емоционално
зареждане, а Боряна открива себе си все повече и повече.
Междувременно семейството ѝ се е установило трайно в
София, родителите ѝ не само работят, но и градят кариера
на служебното си място. Брат ѝ Атанас е вече гимназист.
През 2015 цялото семейство участва в групите за взаимопомощ и психологическа подкрепа. Редовните занимания с
психолога ги карат да се чувстват още по-сплотени. По време
на едно от тези събирания става ясно, че Боряна не се страхува от височини, мечтае да се катери по сгради, да скача от
тях и да лети. Тя се включва в конкурс с есе на тема „Искам
да полетя” и мечтае да го спечели и да полети с парапланер.


20-21

Финансов отчет за 2015

Жените

в неравностойно положение са
изправени пред тежкия избор да родят или не своето дете,
да го отгледат сами или да оставят в дом. Станали родители
преждевременно, уплашени от това, че няма на кого да
разчитат, без жилище и доходи, изоставени от своите
семейства и мъже, тези майки имат нужда от духовна и
материална подкрепа.
Трудностите обаче не могат да се преодоляват с цената на
човешкия живот, бил той и все още в утробата на майката.
Католическата църква защитава и зачита правото на живот
и достойнство на бебето още от момента на зачеването му.
Затова обръщаме особено внимание на жените, колебаещи
се дали да приемат детето. Друга наша основна цел е да предотвратим оставянето на децата в институции. Опитваме се
да създадем предпоставки за засилване на връзката между
майката и детето и да насърчим жените в тяхното самостоятелно развитие в обществото. През 2015 помогнахме на 71
майки и жени в неравностойно положение и на техните над
100 деца чрез:

Социален център
„Рождество Христово” в София
Имаме реконструирана и напълно обзаведена нова къща в
Люлин. Разполагаме с оборудвано посещение с 12 спални
места и 5 бебешки креватчета. Подкрепяме жените с трудово-социални консултации, възможност за работа и допълнителни доходи в нашето социално предприятие за изработка
на сувенири. Раздаваме суха храна два пъти седмично на
социално слаби, самотни и болни хора, а в социалната ни
трапезария всеки ден обядват 20 души. Даряваме лекарства,
дрехи, хранителни продукти и помагаме за намиране на
работа и жилище.

Звено „Майка и бебе” в Бургас
Това е място за временно настаняване на жени и техните деца, за които има риск майките да изоставят децата в
институции. Подкрепяме майката в грижата за детето, за да
почувства неговата близост и по-голяма увереност в своите
родителски способности. Достигаме до роднините и близките
на майката, за да подпомогнем нейното пълно реинтегриране. Важно е и доброто здраве и развитие на детето.

Преди 7 години Росица остава без майка, а баща ѝ
отдавна е напуснал семейството. За нея и за брат
ѝ се грижи баба им, която не успява да се справи с
отглеждането и възпитанието на децата, притисната
от мъка и немотия. Братът на Росица се пристрастява
към наркотици и разпродава имуществото на баба си.
За да се спаси, Росица се доверява на младеж, от когото забременява. Веднага след това той я изхвърля
на улицата и тя попада в приюта на Отец Иван в Нови
Хан, където в продължение на 3 години отглежда
малката си дъщеря.
Сега Росица живее в нашето защитено жилище заедно с детето при хигиенични и добри условия. Детето
вече посещава детска градина, а Росица работи. Помогнахме ѝ да подаде документи за детски надбавки,
за нова лична карта, за личен лекар. В свободното си
време Росица работи в нашата творческа работилница. Издирваме роднините ѝ, за да изградим подкрепяща мрежа от роднините и се надяваме Росица да
заживее самостоятелно и с повече надежда.
Годишният отчет на сдружение „Каритас София“ за 2015
г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.
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