ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018

Годишният отчет на Каритас
София се публикува със
съдействието на

Заглавие: Годишен отчет 2018
Издател: Каритас София
Текст и снимки: Каритас София
Дизайн: Каритас София
Тираж: 800 бр.
Печат: ИК “Жанет 45”

СЪДЪРЖАНИЕ

1

02
04
06
12
14
18
22
26
30
34
38
42
44
45
45

увод
кои сме ние
партньори
акценти 2018
доброволци
стари, болни и самотни хора
търсещи и получили международна закрила
деца и семейства в риск
хора с увреждания
бездомни хора
жени в неравностойно положение
социално предприемачество
организационно развитие
финансов отчет
контакти

2

УВОД

„Христовото милосърдие за всеки“ – водени от това мото сътрудниците
на „Каритас София“ застават редом до бедните, болните и изпадналите
в нужда и – с грижите си, им показват, че не са сами в това изпитание.
Вярваме, че всички сме призвани да вървим по стъпките на добрия
самарянин, защото в неговите милостиви дела прозира милосърдието
на Отца.
През 2018 г. „Каритас София“ продължи да помага на старите, болни
и самотни хора, бездомните, бежанците, самотните майки, децата
и младежите в риск и с увреждания. Надградихме дейностите си,
като открихме социални предприятия, чрез които помагаме на хора
в затруднено положение да изявят своите таланти и способности и да
се почувстват отново пълноценни хора, значими с уменията и труда
си. Отвори врати и Кариерен център, в който помагаме на хората,
бягащи от военни конфликти и търсещи убежище в България, да получат
основни знания и съдействие, нужни им за намирането на работа.
Водени от християнските добродетели на вярата и милосърдието и от
знанието, че „вярата, без дела, е като дърво без плодове”, сътрудниците
на „Каритас София” ще продължават в своята ежедневна дейност да
помагат на нуждаещите се.
Искам да изразя сърдечна благодарност на всички служители и
доброволци на „Каритас София” и на нашите партньори и дарители,
които ни подкрепят и подпомагат дейностите ни, насочени към
страдащите хора. Нека – в духа на понтификата на папа Франциск,
който минава под знака на милосърдието – продължаваме да отваряме
сърцата си за ближния, да бъдем проводник на Христовата Любов и чрез
това да се опитаме да направим света по-добро и смислено място за
съществуване, където всеки човек ще може да живее с достойнство.

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх
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Днес човекът се е самопоставил в състояние да може да си купи всичко, което
е материално, но има поне две неща, които не може да си купи: време и
духовност. С пари можем да си купим различни материални неща и всички
можем „да правим“ пари. Живеещите някога във Византийската Империя
изповядваха виждането, че никой не може „да прави“ време, а пък парите
не могат да купят смисъла на материалните неща. Там хората добре са
разбирали, че с пари човек може да си купи къща, но не и дом, може да си
купи легло, но не и сън, може дори положение да си купи, но не и уважение,
може да се купи секс, но не и любов, може да се плати за лекар, но не и за
здраве, дори може живот да се купи, но не може да се купи душа, и книги
могат да се купят, но не и знание, ако му трябва на човек - може да си купи и
часовник, но не и време.
Най-големият подарък е част от собственото ни време, защото когато
посвещаваме времето си на даден човек, ние му даваме част от своя живот.
Част, която никога не можем да си върнем обратно. Така са правили нашите
предшественици, бащи, майки... Днес е време да ги наследим!
Затова, Скъпи Приятели, искам да ви дам най-добрия подарък, който можете
да получите от мен - малко от времето на моя живот. Давам ви го, защото
съм ви благодарен, че и вие споделихте с мен една не малка част от своето
ограничено време.
Един от най-добрите славянски поети, полски свещеник, отец Ян Твардовски,
написа: вчерашният ден е история, утрешният ден е тайна, но днешният ден е
ПОДАРЪК. Нека да не загубим тази единствена възможност, да споделим своето
време с всички, които имат нужда от нашето присъствие. Нашият подарък за
всеки човек, нека да бъде: ВРЕМЕ, СЪРЦЕ И ВЯРА. Време, което почти нямаме;
сърце, което изразява най-фините чувства; и вяра, която обединява хората, да
бъдат близо до най-красивата Любов, която се нарича Бог. Нека вратите на
нашите сърца да бъдат широко отворени за Божието Милосърдие! Господ,
изпращайки нас към другите, иска да каже: Побързайте да обичате хората, тъй
бързо си отиват!

Отец Михаил Шлахцяк ОВ
Член на управителния съвет
и духовен наставник

КОИ СМЕ НИЕ

Каритас София е най-голямата благотворителна организация на
Католическата апостолическа екзархия в България, създадена да
извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и
любов.
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.
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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 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.
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Епархиен Каритас София
Всеки човек е създаден по Божий образ и в негово
лице ние виждаме Бог. Следвайки думите на
Христос „Каквото сте сторили на моите наймалки 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,
а само на хората, които са включени в нашите
социални центрове. 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.

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

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 2018 организираните от нас дейности бяха
реализирани от над 100 платени служители и над
200 доброволци. Както и при хората, на които
помагаме, и тук няма значение религиозната
принадлежност. Важно е хората да зачитат
християнската етика.

[Бургас]

[Пловдив]

Енорийски Каритас

[Куклен]

[Малко Търново]

Социални центрове

Мобилни грижи

• Дневен център за стари хора в Покрован;
• Дневен център за пълнолетни хора с увреждания
във Веселиново;
• Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца и младежи с увреждания в
София;
• Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца и пълнолетни в риск от
социално изключване в Куклен;
• Центрове за подкрепа на уязвими деца и
семейства в Малко Търново, Куклен, Баня и
София;
• Социален център за жени в неравностойно
положение в София;
• Център за интеграция на бежанци и мигранти в
София;
• Центрове за образователни дейности за
деца и възрастни бежанци в регистрационноприемателните центрове в София, Харманли,
Любимец и Бусманци.
• Център за подкрепа на бездомни в Бургас.

• Домашни грижи за стари самотни
болни хора в Малко Търново, Пловдив
и София
• Подкрепа на улицата за бездомни в
Бургас и София
• Контрол и превенция на
туберкулозата в ромската общност,
сред инжекционно употребяващите
наркотици, децата в риск,
бездомните и хората с алкохолна
зависимост в София

Социални предприятия
• КаритАрт – работилница, в която
хора с увреждания изработват
поздравителни картички и сувенири;
• Каристо – бистро, в което даваме
възможност за придобиване на
работни навици и професионални
умения.

ПАРТНьОРИ
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Каритас Австрия е наш водещ
партньор от учредяването на Каритас
София през 1993. През 2018 Каритас
Грац ни съдейства за издръжката
на центровете за подкрепа на деца
и семейства в риск, за дневния
център за стари хора и за старта на
социалното предприятие „Каристо“.
Католически служби за помощ
е водещ партньор на Каритас
София в сферата на адаптацията и
интеграцията на търсещи и получили
международна закрила.
Съвместно с УНИЦЕФ предоставяме
образователни и рекреативни
дейности за деца и младежи в
Регистрационно-приемателните
центрове на Държавната агенция за
бежанците.
Фондация „Херберт Степич” ни
подкрепя в интеграционните ни
дейности в помощ на бежанците
и храна за децата в риск, за които
се грижим в София, Куклен, Баня и
Малко Търново.

Фондация Медикор финансира
дългосрочно комплексните медикосоциални грижи за тежко болни
и самотни стари хора в София,
Пловдив, М.Търново и Покрован.
Енория „Йона” (Швейцария)
осигурява дългосрочно
финансиране на социалния център
за жени в неравностойно положение
„Рождество Христово“.

Фондация „Комунитас” подкрепя
усилията ни в полза на бездомните
хора в Бургас и София.

Съфинансиране за текущите
разходи на Център „Благовещение“
– за хора с увреждания в София.

Eкспирън България ЕАД финансира
„Проект Бежанци“, чрез който
даваме възможност на доброволци
да организират образователни,
спортни и културни обучения и
събития в бежанските лагери.
Финансиране чрез националната
програма „Домашни Грижи”, по
проект за развитие на мрежата
„Да постигнем повече” и по
международно сътрудничество
за насърчаване на социалното
предприемачество.
Скаутите от Клюш всяка година
събират и транспортират до нас
храни, санитарни материали,
дрехи и обувки, които предаваме
на Сестрите Евхаристинки, а те
разпространяват хуманитарната
помощ сред крайно нуждаещи се
хора.
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Международният женски клуб
финансира целодневната грижа и
изнесени дейности в Център за хора
с увреждания „Благовещение”, както
и съфинансиране по програмана
„Домашни грижи“ в София.
Сдружение „Про Баня” ни подкрепя
за подобряването на материалната
база по проект “Достъп до
образователни ресурси” в село Баня.
Енория „Сан Джорджо” и Сдружение
„Sentieri di Pace” - финансиране за
Център „Благовещение” - за хора с
увреждания.
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.
„Дриймикс“ ООД осигурява
финансова подкрепа за домашните
медико-социални грижи за тежко
болни и самотни стари хора в
София.
Всеки месец провеждаме
занимания с арт-терапевтичен
и образователен характер за
хората с увреждания от Център
„Благовещение“.
Община Тунджа ни възлага
управлението на Дневния център за
пълнолетни лица с увреждания „Св.
Франциск” във Веселиново, като
делегирана държавна дейност.

Столична община ни възлага
управлението на Центъра за
социална рехабилитация и
интеграция за хора с увреждания
„Благовещение“, като делегирана
държавна дейност.
Община Куклен ни възлага
управлението на Центъра за
социална рехабилитация и
интеграция за хора в риск.

Община Бургас финансира
10% от проекта ни за мобилна и
стационарна грижа за бездомни в
Бургас. Сътрудничим с общината и
за настаняване на бездомни.
Община Малко Търново
безвъзмездно ни отдава помещения
за Центъра за обществена подкрепа
за деца и семейства в риск в
Малко Търново. Общината участва
в издръжката на Центъра с битовите
разходи.
Община Ивайловград безвъзмездно
ни отдава помещения за Дневния
център за стари хора в Покрован и
участва в издръжката на Центъра с
битовите разходи.

Сътрудничим при изготвяне на
документи за настаняване в домове
на бездомни хора с физически
увреждания.
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Сътрудничество при изготвяне на
документи за настаняване в домове
на бездомни хора с физически
увреждания.

Община Нова Загора ни предоставя
сграда за провеждане на занятията
по проект „Достъп до образователни
ресурси“ за деца в риск в с. Баня.

Кметство Ахтопол организира
безвъзмездни летни лагери за децата
от ЦОП „Цветница“ в Малко Търново.

Държавно Горско Стопанство ни
дарява дърва за отопление в ЦОП
„Цветница“ в Малко Търново.
С помощта на Центъра за развитие
на човешките ресурси, по програма
„Еразъм+ „Европейска доброволческа
служба“, посрещнахме чуждестранни
доброволци за период от една година.
Те се включиха в дейностите ни с жени
в неравностойно положение, деца в
риск и хора, търсещи закрила.
Партньорство по Програма
“Укрепване на Националната
програма по подобряване контрола
на туберкулозата в България” в
подкрепа на уязвими групи в София.

ДАБ предоставя достъп на нашите
служители и доброволци до
приемателните центровете за
търсещи закрила и помещения, в
които да извършваме образователни
занимания.
Партньорство с фондация „Инди
Рома“ в реализирането на проект
за допълнителни образователни
занимания за деца от етническите
малцинства в Куклен.

Народно Читалище „Стоянка
Соколова 1999” ни предоставя
под наем помещения в
сградата си за проекта
„Готови за училище” в квартал
„Факултета“ в София.
В Център „Благовещение“
провеждаме специализиращо
обучение на студенти от
магистърска програма
“Арттерапия”; Младежи с
увреждания от Центъра участват
безвъзмездно в “Лятна художествена
академия за деца и ученици”.
Дарителската платформа ТimeHeroes е наш партньор в набирането
на дарения за работата ни с
бездомни в София.

Фондацията ни дарява
хранителни продукти за директно
разпространение на социално
слаби и бездомни хора в София.
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Партньорите от фондация „Рето
Надежда”, винаги откликват на
нашата нужда от помощ за потежки физически дейности, като
пренасяне на товари, пелети,
мебели и др. Ние им даряваме
дрехи, обувки, детски играчки и
продукти.

Сътрудничество със Софийския
университет за обучение
на студенти от специалност
„Социални дейности“.

БУЛТЕКС 99 ЕООД ни дари блузи,
тениски и чехли за бездомни и
социално слаби хора в Бургас.
Сътрудничество по
доброволческия „Проект
Бежанци”

„Загорка“ спонсорира
публикуването на годишния отчет на
Каритас София.

Участваме в базари, организирани
от Хотел Хилтън.

Произведения на самотните майки
от Център „Рождество Христово“ се
продават успешно в хотела.

За поредна година „Гайтани“
организира концерт „Различни,
но заедно” за отбелязване на
Международния ден на хората с
увреждания, в който активно участват
хората с увреждания от нашия
Център „Св. Франциск“.
Министерство на вътрешните работи
– Дирекция „Миграция“ предоставя
достъп, помещения и съдействие
за провеждане на образователни
дейности в Специалните домове за
временно настаняване на чужденци
в Бусманци и Любимец.

Безплатен достъп до видео уроци и
тестове, съобразени с официалната
училищна програма, които ползват
децата в неравностойно положение.
От „Гьоте Институт“ редовно канят
децата от бежанските центрове на
различни работилници и събития в
тяхната библиотека. Предоставят ни
безплатна зала за провеждане на
обучения на екип „Играем и Учим“.

Спонсор на печата.
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Доброволци на „World at Play“
провеждат спортни дейности с
деца в неравностойно положение бежанци, деца с увреждания и деца
от малцинствата.

Осигуряване на дарения от обувки и
гуменки за деца бежанци.

Партньорство при разрешаването на
случаи на жени жертви на насилие.

Странноприемница “Ковач”

Дарения от хранително продукти,
учебни и арт материали за децата от
ЦОП „Цветница“.

Включване на над 50 деца бежанци в
лятната академия на „Заедно в час“.

Църква „Св. Възнесение
Господне“ в Ахтопол

Дарения от обувки, дрехи, завивки,
спално бельо и учебни материали за
децата от ЦОП „Цветница“.

Дарения за децата бежанци и
срещи с тях. Разпространяването на
книгата „Пътуващи приказки“.
Дарения от материали за арт и
учебни материали за децата от ЦОП
„Цветница“.
Немски Коледен Базар София
- Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia –
всяка година получаваме безплатно
възможността да ползваме къщичка
на базара и да предлагаме нашите
ръчно-изработени изделия.

Отстъпка за уроците по адаптиран
тенис за хора с увреждания от
Център „Благовещение“.

Партньорство в борбата с
туберкулозата и разпространението
на ХИВ инфекцията на територията
на София.

11
Партньор при диагностика на
туберкулоза в София

Училище „Рьорих“ отвори врати за
деца бежанци, които посещават
българско училище. Целта е
образователна помощ, но и
общуването между децата.

НЦН - дарител на бързи тестове
за ХИВ/СПИН и сифилис, както и
партньор в диагностиката на хепатит
„В“ и „С“ чрез лабораторията, до
която имаме безплатен достъп.

Деца бежанци се включиха в
Играта за световен мир (World
Peace Game). Целта на играта е
да насърчава аналитчно и логично
мислене на децата, като симулира
глобални кризи, на които децата
трябва да намерят решение.

Партньорство при решаването на
проблеми със зависимости сред
бездомните хора в София.

Болницата, в която бездомни хора от
София винаги са добре обгрижени,
дори и да не са здравно-осигурени.

Партньорство в борбата с бедността
и глада при бездомните хора в
София.

Дарителски акции за събиране на
средства чрез дарителски каси в
Пловдив.

Съфинансиране за мобилната
грижа за бездомни хора в София.
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АКЦЕНТИ 2018

Студенти от Софийския
университет имаха възможност
да разширят своите знания и да
придобият практически умения в
нашите социални центрове.

Официално открихме новия център
за социална рехабилитация и
интеграция за деца и пълнолетни
в риск в Куклен с подкрепата на
местната власт.

Стартирахме образователни
и развлекателни дейности в
специалния дом за временно
настаняване на чужденци в
Любимец в партньорство с МВР.

Наши колеги участваха в
обучително посещение в Италия за
въвеждане на иновативни практики
за социално-икономическа
интеграция на маргиналзирани
групи.

Събрахме, преведохме и
публикувахме приказки, които
ни разказаха децата бежанци.
Илюстрираното от децата издание
“Пътуващи приказки” се радва на
добър интерес.

С подкрепата на международното
сътрудничество ELBA започнахме
производство на поздравителни
картички и сувенири към нашия
Център за хора с увреждания
„Благовещение“.

13

Разработихме нашата политика за
закрила и проведохме обучение за
въвеждането й в Каритас София.

В партньорство със Си Ви Ес
България и Мулти култи колектив
организирахме фестивал на
солидарността в София, за
да подчертаем значението на
солидарното отношение към найнуждаещите се.

Част от нашата грижа за децата в
риск бе да създадем незабравими
спомени, като покажем морето
на онези, които никога не бяха го
виждали.

Водени от духовния ни наставник и
от председателя на организацията,
над 75 колеги се събрахме за
размисъл и за обединяване.
Отпразнувахме и 25-годишния
юбилей на Каритас София.

Началото на учебната година бе
вълнуващо за нашите деца в риск
– от малцинствени групи, бежанци,
деца със специални нужди.

Въвеждащо обучение за
идентичността на нашата
организация, за уникалните
ни ценности и връзката с
християнските принципи.

ДОБРОВОЛЦИ
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111

дългосрочни доброволци
младежи

20

краткосрочни доброволци
младежи

50

дългосрочни доброволци
възрастни

20

краткосрочни доброволци
възрастни

Част от мисията ни е да даваме
възможност на хората да проявят
милосърдното си сърце и да
изпълнят желанието си да помагат
на хората в нужда, като доброволци.
Ние сме изключително благодарни за времето и усилията, с
които доброволците участват в нашите дейности – обогатяват
ги, създават ги, организират ги.

15

Грижим се за нашите
доброволци, като им
осигуряваме ментор
за въвеждане и текуща
подкрепа. Включваме ги
в редица обучения, което
обогатява личното им
развитие.

16

Нашата менторска програма в подкрепа на
бежанците, е изцяло базирана на доброволното участие
на българи, които искат да съдействат на бежанци да
се впишат в нашето общество.

17

Каритас София е посрещаща и изпращаща организация
за доброволци по програмата на ЕС „Европейски корпус
за солидарност“, по която младежи се присъединяват към
близки до сърцето им каузи и участват в междукултурния
обмен.

СТАРИ, БОЛНИ И САМОТНИ ХОРА
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2 160 000

пенсионери

1 300 000

живеят с 10 лв. на ден

218
72

С 10 лв. на ден хората са принудени да се
лишават от храна, от отопление, от лекарства и
дори от лечение.

души, за които се погрижихме
в София, Пловдив, М.Търново и
Покрован
лежащо болни

19 859

домашни посещения

29 524

медицински манипулации

27 538

социални грижи

30 125

грижи за тялото
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Самотата е не по-малко болезнена от
телесното страдание.

Медицински манипулации,
обработване на рани,
поддържане на хигиена,
раздвижване, хранене, но
най-вече състрадателно
изслушване – това са нашите
„Домашни грижи“.
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Благодарността е нашето удовлетворение и оценка за
постигнатото.

Ние вече 15 години показваме,
чрез мобилните си екипи от
медицински сестри и социални
асистенти, най-ефикасният
модел за комплексна грижа в
домашна среда.
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Нашият дневен център за стари
хора в родопското село Покрован
е място за общуване, забавление,
обяд, хигиена…

Посещаваме вкъщи и
носим топъл обяд на
покрованчани, за които
придвижването до
Центъра ни е трудно.

ТЪРСЕЩИ И ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
2 747
151
44
2 117

Нашият интеграционен център „Св. Анна“ в София е един
от малкото острови в морето на всеобщото неглижиране
на бежанската адаптация и интеграция, които мнозина
считат за невъзможни.
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души подкрепени от отдел
“Миграция и Интеграция“
доброволци участвали в
нашите програми
менторски двойки
души участвали в рекреативни
и образователни занимания в
София, Харманли и Любимец

79

организирани екскурзии

2

трудови борси с 12
работодатели и
117 кандидати за работа

128

души намерили платена
работа

111

души успешно завършили курс
по български език

356

души получили социално
посредничество и
интеграционна подкрепа

128

души възползвали се от
кризисно и продължително
настаняване

105

души получили психосоциална помощ в
сътрудничество с ЦСРИ
“Благовещение”
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Всеки случай е
специфичен и подхождаме
индивидуално. Някои имат
нужда от посредничество
пред институциите, други от
езиково/професионално
обучение, трети от подслон,
културна ориентация,
или просто да бъдат
изслушани.

Кризисното временно настаняване
осигуряването на квартира и временното
затихващо покриване на разходите
по нея са ключови за оцеляване и за
успешно ново начало.
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Подкрепяме образованието
и ранното детско развитие,
като провеждаме курсове
по български език,
помагаме на родителите с
образователните институции,
съдействаме на децата
в самоподготовката след
училище.

В регистрационноприемателните центрове
и в центровете за
задържане провеждаме
неформално образование
и развлекателни дейности
с децата. Това допринася
за развитие на социални
умения и компетенции за
бъдещо успешно вписване
в училищната среда и е
начин за предотвратяване на
агресивно и автоагресивно
поведение сред децата,
които нямат безгрижно
детство.

25

В нашия кариерен център
подготвяме бежанците за
успешно представяне на
интервю за работа, провеждаме
обучения за финансова
грамотност, осигуряваме срещи
с работодатели.

Екскурзиите са възможност за докосване
до българските забележителности и
култура. За улесняване на културната
адаптация провеждаме образователни
сесии за човешки права.

ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК

26

4

Неграмотността сред
децата от малцинствените
групи и следващите я
образователни дефицити
са в основата на
неинтеграцията.

центъра - София, Куклен,
Баня и М. Търново

212

индивидуални случаи на
подкрепени деца

103

подпомогнати семейства

130

порции храна ежедневно

13

специалисти

15

доброволци

27

Все повече хора търсят сезонна работа в
чужбина и децата им остават без родителски
надзор или пропускат учебната година.

Ние подкрепяме децата – да научат български, да
компенсират образователни дефицити и да бъдат помотивирани да учат.

Осигуряваме
специализирана помощ
от логопед, психолог и
рехабилитатор.

29

Допълнително ги стимулираме със
закуска и обяд, което за някои е
единствената храна за деня.

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

30

2
70

души получили помощ

61

възрастни

9

В сътрудничество с местната власт (Столична община и Община
Тунджа) поддържаме 2 центъра, в които се грижим за деца и
възрастни с увреждания.

центъра - София и Веселиново

деца

36

души с целодневна грижа,
останалите почасово

38

души ползват нашия
специализиран транспорт

13

специалисти

За физическото състояние
имаме кинезитерапия в
отлично оборудвани зали

32

Арт ателиета развиват
въображението и
увереността в собствените
възможности

Психотерапия, логотерапия и
образователни занимания

33

Работим заедно с
родителите

Изнесени дейности – езда,
тенис, танци, екскурзии

БЕЗДОМНИ ХОРА
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2

мобилни екипа

1

дропин център

848
1 082

медицински прегледи и изследвания

4

новооткрити случаи на ТУБ

6

новооткрити случаи на ХИВ/СПИН

1 248
328
6 896
184
20

Животът на улицата, следствие от материална
нищета, личен избор, жилищна измама и др., води до
задълбочаване на психиатрични проблеми, зависимости,
криминално поведение и трайно маргинализиране.

подкрепени бездомни

раздадени обезболяващи лекарства
раздадени дрехи и обувки
раздадени храни и освежаващи напитки
(вкл. 2 120 топли обяда в Бургас)
посредничество пред институции
нови лични документa
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Контейнерите за боклук са източник на храна и вещи,
които могат да бъдат употребени или продадени.

36

В нашия дроп-ин център в Бургас бездомните
могат да се хигиенизират, да се стоплят и да се
нахранят, но най-вече да бъдат изслушани.
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Мобилните ни екипи
в София и Бургас
осигуряват долекарска
помощ и съдействие за
специализирано лечение
на бездомните, които всички
отблъскват, заради липса на
здравни осигуровки.

Помагаме в достъпа до общинските
приюти и социални помощи на хората,
които нямат лични документи и не могат
да общуват с институциите.

ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

38

1
57
95
17

самотни майки
деца
жени включени в арт
ателието

2

самотни бащи

5

многодетни семейства

39

Подкрепяме жените, които решават да родят
децата си и да се грижат за тях, въпреки
трудностите свързани с неглижиране,
домашно насилие, материална нищета,
безработица и др.

център за жени в
неравностойнно положение

баби, които сами отглеждат
внуците си

39
Включваме ги в арт
ателието, където
изработват вълнени
и керамични
предмети. Придобиват
работни навици,
самодисциплинират
се, чувстват се приети,
получават възнаграждение
според изработеното.

40

Посредничим за решаване на конкретни индивидуални
проблеми на майката и/или на нейното дете пред
здравни, образователни, социални институции.

41

Осигуряваме им
подкрепяща домашна
среда. При нас могат да
намерят временен подслон,
да се нахранят, да получат
медикаменти и дрехи.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Каритас София е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Законът ни позволява
да извършваме и допълнителна стопанска дейност, чрез която да осигурим защитена или
подкрепена заетост на хора от уязвими групи, които имат ограничен достъп до пазара на
труда или живеят в социална изолация. Печалбата от тази дейност използваме само за
осигуряване на устойчивост на социалните услуги, които предоставяме на уязвимите групи.

42

КаритАрт е работилница,
в която хора с увреждания
с помощта на родител и
специалист, произвеждат
поздравителни картички.

43
Каристо е бистро,
в столичния квартал
„Лозенец“. Храната е
традиционна – българска и
близкоизточна.

Даваме възможност
за работа на хора в
уязвимо състояние. Те
усъвършенстват своите
професионални умения и
имат доходи.

The tast

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

44

Осигуряваме въвеждащи и
опреснителни обучения за
служители и доброволци.

Организираме беседи с
нашия духовен наставник за
хармонизиране с мисията
на организацията.

Повече от 100 са служителите
ни и работим в отдалечени
краища на страната, но
намираме начин да се
срещаме и да се чувстваме
обединени.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

40%

ПРИХОДИ: 2 076 656 лв.

РАЗХОДИ: 2 005 902 лв.

46%

24%

15%
11%
13%
5%
2%

40%
24%
15%
11%
5%
2%
2%
1%

826 382 лв.
496 703 лв.
308 406 лв.
238 669 лв.
100 956 лв.
41 485 лв.
33 077 лв.
30 980 лв.

2%

11%

1%

Международна мрежа на Каритас
Частни дарители (физ. и юр. лица)
Чуждестранни организации
Общини
Каритас България
Хуманитарна помощ в натура
Международни фондове
Дарения от бенефициенти и техни близки

46%
13%
11%
9%
6%
5%
3%
2%
2%
2%
1%

940 833 лв.
270 179 лв.
212 181 лв.
176 757 лв.
125 135 лв.
107 303 лв.
67 317 лв.
39 791 лв.
33 568 лв.
31 068 лв.
1 772 лв.

9%

6%

5%

Епархиен Офис
София 1309, ж.к. Илинден,
бл.55, вх.В, ап.47
+359 2 920 08 25
www.caritas-sofia.org

2%

2%

2%

Търсещи и получили международна закрила
Хора с увреждания
Деца и семейства в риск
Стари, болни и самотни хора
Жени в неравностойно положение
Бездомни хора
Административни и фондонабиране
Амортизации, банкови такси и отписани вземания
Духовно и организационно развитие
Хуманитарна помощ
Социално предприемачество

КОНТАКТИ
Управителен съвет
проф. д-р Росица Николова
[председател]
Весела Чолакова
Отец Михал Шлахцяк ОВ

3%

Цветомир Думанов
[изпълнителен директор]
+359 88 752 7169
tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org

1%

Енорийски Каритас Бургас
Отец Михал Шлахцяк ОВ
[управител]
+359 88 698 8660
ул. „Шейново“ №1
Бургас 8000

Енорийски Каритас Пловдив
Весела Чолакова
[енорийски отговорник]
+359 87 897 1190
ул. „Кръстю Пастухов” №22
Пловдив 4000

„Благовещение”
ЦСРИ за деца и младежи с увреждания
ул. „Киро Тулешков“ №16, София 1404
Вяра Границка [ръководител]
+359 88 898 7596
blagoveshtenie@caritas-sofia.org
„Св. Йосиф”
Домашни грижи в София
Натали Ценкова [ръководител]
+359 88 989 9571
homecare.sofia@caritas-sofia.org
„Рождество Христово”
Социален център за жени в неравностойно
положение
ул. „Търново“ №30, ж.к. Люлин, София 1324
Людмила Баликова [ръководител]
+359 2 411 9175
liudmila_balikova@yahoo.com
Мобилна грижа за бездомни в София
Евелина Налбантова [ръководител]
+359 88 658 6454
outreach@caritas-sofia.org
Отдел „Миграция и интеграция“
ул. „Струма“ №1, София 1202
Иван Черешаров [ръководител]
+359 88 850 9837
ivan.cheresharov@caritas-sofia.org
„Готови за училище“
Център за подкрепа на деца и семейства
ул. „Суходолска“ №99, кв. Факултета, София 1373
Петя Младенова [ръководител]
+359 88 893 3184
faculteta@caritas-sofia.org

Енорийски Каритас Куклен
Отец Даниел Жилие
[енорийски отговорник]
+359 87 707 7654
ул. „Стадиона“ №20
Куклен 4101

Енорийски Каритас Малко Търново
Мария Димиева
[енорийски отговорник]
+359 88 221 2434
ул. „Константин Петканов“ №4
Малко Търново 6058

„Св. Франциск”
Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания
ул. „Демокрация“ №2А, Веселиново 8632
Радост Стефанова [ръководител]
+359 88 525 6667
st.francis@caritas-sofia.org

„Св. св. Кирил и Методий”
Център за подкрепа на деца и семейства
ул. „Ал. Стамболийски“ №52, Куклен 4101
Савина Николова [ръководител]
+359 88 794 1365
kuklen@caritas-sofia.org

Достъп до образователни ресурси
за деца в риск в с. Баня
Мария Димитрова [координатор]
+359 88 823 2046
banya@caritas-sofia.org

„Блажени Камен, Павел и Йосафат” - Домашни
грижи
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
Галина Христова [ръководител]
+359 88 525 6420
homecare.plovdiv@caritas-sofia.org

„Света Тереза от Калкута”
Домашни грижи
ул. „Княз Борис“ №52,
Малко Търново 8162
Севдалина Градева [ръководител]
+359 88 907 2338
homecare.mt@caritas-sofia.org

Център за подкрепа на бездомни
ж.к. „Братя Миладинови“, бл.57, вх.8,
Бургас 8001
Спиридон Панайотов [координатор]
+359 88 820 0319
caritas.burgas@caritas-sofia.org

„Цветница”
Център за подкрепа на деца и семейства
Младежки дом, ет.1, Малко Търново 8162
Мария Димиева [ръководител]
+358 88 221 2434
tsvetnitsa@caritas-sofia.org

„Св. Василий Велики”
Дневен център за стари хора в с. Покрован
Мария Пандова [ръководител]
+359 88 525 6677
pokrovan@caritas-sofia.org

КаритАрт
Работилница за хора с увреждания
www.caritart.bg
ул. „Киро Тулешков“ №16, София 1404

Бистро “Каристо”
www.caristo.org
бул. „Христо Смирненски“ №45
ж.к. Лозенец, София 1164

