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УВОД
„Любовта - CARITAS - ще бъде винаги
необходима, дори в най-справедливото
общество. Няма справедлив обществен ред,
който да направи излишна любовта. Този, който
иска да се освободи от любовта, се готви да се
освободи от човека. Винаги ще има страдание,
което се нуждае от утеха и помощ. Винаги ще
има самота. Винаги ще има и материални
нужди, за които е необходима помощ под
формата на конкретна любов към ближния.”
[27 Б] “Deus Caritas est”
Нека с тези думи се обърнем с благодарност
към всички, които подкрепяха и подкрепят
дейността на Каритас София. 2020 ни подложи
на големи изпитания - на глобално, лично и
професионално ниво. Пандемията ни накара
да преосмислим ценностите си, направи ни
по-креативни и изостри уменията ни да се
справяме в трудните ситуации. Припомни ни
и затвърди едни от основните ценности на
„Каритас“ - благотворителната организация
на Католическата църква - да не изоставяме
най-безпомощните, които в ситуация на
криза стават още по-уязвими. Да продължим
да даряваме „Любовта - CARITAS”, въпреки
изпитанията, а може би и точно поради тях.
Бих искал да изразя благодарността и
признателността си към всички служители и
доброволци от мрежата на „Каритас София“,
които в тези времена на изпитания, останаха до
най-уязвимите и продължават да полагат за тях
грижите, от които се нуждаят.
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Скъпи приятели!
Обстоятелствата, в които живеем, поставят
под въпрос много сигурности. Пандемията
ни прави по-бедни и по-слаби, понеже се
чувстваме ограничавани в свобода. Загубата
на работа, на най-скъпите емоционални
връзки, както и липсата на обичайни
взаимоотношения, ни поставят в състояние на
„страх“. Същевременно, затворени в тишината
на нашите къщи, преоткриваме нов поглед
към най-съществено: човешкото достойнство!
Да помогнем на друг човек, означава да
обърнем погледа си към достойнството,
без да правим разлика, или каквото и да е
било класифициране! Пред Бога всички сме
еднакви! В Ирак папа Франциск каза: „Ако Бог
е Бог на живота - и Той е - недопустимо е да
убиваме нашите братя в негово име. (…) Ако
Бог е Бог на любовта - и Той е - недопустимо е
да мразим братята си“.
Омраза е най-грозното чувство, което можем
да изпитваме! Тя води до ненужни класации
на хората! Ако светът е разделен на приятели
и врагове, от коя страна на този „чудесен
фронт“ се намираме ние лично? Ако искаме
да стигнем до естеството на човешкото
достойнство, трябва да погледнем в очите на
сиромаха! Гледайки „очи в очи“ нужда на
един беден и обезсърчен човек - виждаме
вика към човешкото отношение. Свикнали сме
да даваме милостиня на бедните, но тя не
се състои само в даване на материалното.
Поканени сме да отворим сърцата си за един
добросърдечен поглед към „нуждаещи се“ от
човешка топлина хора! Нека да станем като
„удължение“ на Божието Милосърдие!

Христо Пройков

O. Михал Шлахцяк ОВ

Епископ на софийска
епархия “Св. Йоан XXIII”

Член на управителния съвет
и духовен наставник
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За нас

Ние сме

Нашата мисия

Каритас София е най-голямата благотворителна
организация на Софийска епархия Св. Йоан
XXIII, създадена да извършва милосърдни дела
от нейно име и да възпитава в уважение и любов.
Организацията е учредена през 1993, като
сдружение с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност.

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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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 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.
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Къде работим

Социални предприятия

Седалището на организацията е в София,
а дейностите се развиват на места, където
е представена Софийска епархия Св. Йоан
XXIII: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново,
Куклен и Покрован, както и в Баня (общ. Нова
Загора), Веселиново (общ. Тунджа), Харманли и
Любимец.

• КаритАрт – работилници за жени и младежи в
неравностойно положение;
• Каристо – бистро с ливанска и традиционна
кухня.

Мобилна грижа
• Домашни грижи за стари самотни болни
хора в Малко Търново, Пловдив и София
• Подкрепа на улицата за бездомни в Бургас и
София

Социални центрове
• Дневен център за стари хора в Покрован;
• Дневен център за хора с увреждания във
Веселиново;
• Център за рехабилитация на деца и младежи
с увреждания в София;
• Център за интеграция на деца в риск 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
бежанци в София, Харманли и Любимец;
• Център за подкрепа на бездомни в Бургас;
• Young Caritas – център за младежи
доброволци.

Нашите сътрудници
През 2020 организираните от нас дейности бяха
реализирани от 117 платени служители и над
260 доброволци. Както и при хората, за които
се грижим, и тук религиозната принадлежност
няма значение. Важно е да зачитаме
християнската етика.

5

Годишен отчет 2020

Акценти

Нови автомобили

Топъл обяд и пакети

С подкрепата на CRS, Renovabis и
MIVA
обновихме оборудването си чрез специализиран
микробус за хора с увреждания и лекотоварен
автомобил за нуждите на отдел „Миграция и
интеграция“.

С помощта на Medicor, CRS и много други
частни дарители, през 2020 раздадохме 23 788
топли обяда и 1489 пакета с основни хранителни
и хигиенни продукти на силно засегнати от
пандемията хора.

Young Caritas

Духовни упражнения

Младите ни доброволци в София вече имат свой
център, в който се събират и подготвят своите
инициативи.

Обогатихме служители си с дискусии за
основите на християнската етика и Социалното
учение на Католическата църква.
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Работа в условия на пандемия

Дарители (ваучери, компютри, маски)

Нашите служители и доброволци не се
поколебаха да продължат грижите си за хората
в нужда и след появата на коварния вирус.
Адаптирахме гъвкаво образователните ни
дейности за дистанционна работа.

Пандемията
предизвика
солидарност
в
обществото. Фирми и граждани ни дариха
ваучери за храна, компютри, предпазни маски,
пари, с които можахме да продължим да
работим и да реализираме програмата за
спешна помощ.

Онлайн курсове за болногледачи

Разширяване на Каристо

Проведохме серия от уебинари за повишаване
квалификацията на болногледачи, които работят
в страната и в чужбина.

Разширихме значително кухнята на социалното
предприятие „Каристо“ и вече разполагаме с
голям капацитет за кетъринг.
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COVID-19

Годината 2020 бе белязана от уникално по своите
мащаби явление, чиито влияние продължава
и днес. Каритас София, също както всички
структури във всички сфери, трябваше да се
настрои към новите обстоятелства. Грижата за
човека в нужда изисква истинско общуване.
Очите трябва да се срещат и да говорят, езикът
на тялото трябва да помага на добрата дума,
независимо дали лекуваме немощен стар
човек в дома му или превързваме раните на
бездомник на улицата, дали се грижим за
застрашено от отпадане от училище дете или
при нас е жена, която сама отглежда децата си,
дали подкрепяме човек с увреждане. Именно,
истинското общуване пострада най-силно.
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С особено старание към противоепидемичните
мерки, ние продължихме да посещаваме
хората, които се нуждаят от домашни медикосоциални грижи, защото без тях състоянието
им бе застрашено. Продължихме да се
срещаме с бездомните, които са извън
съществуващите приюти. В нашите социални
центрове индивидуално посрещахме деца,
жени и семейства в неравностойно положение,
включително бежанци. Най-силно бе засегната
грижата ни за хората с увреждания и груповите
занимания с децата в риск. Наложи се да
компенсираме с онлайн занимания, които
бяха успешни, като цяло, но имаше случай, в
които хората нямаха електричество, интернет
и устройства, липсваше им елементарна
грамотност и мотивация.
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Най-уязвимите
бяха
най-силно
засегнати
от пандемията и свързаните ограничения.
Положението
на
хората,
за
които
се
грижим, силно се влоши. Тук се прояви найсилно солидарността. Партньорите ни се
мобилизираха, нови дарители и доброволци
ни потърсиха с желание да помогнат. Със
събраните средства поръчахме топъл обяд на
социалното ни предприятие „Каристо“, с което
го спасихме от фалит и осигурихме ежедневно
храна на повече от 360 души. Раздадохме близо
1500 пакета с основни хранителни и хигиенни
продукти на бедстващи хора в населените
места, в които работим. Искаме да предадем
признателността на тези хора към всички,
които ни се довериха. Фирми ни даряваха
продукти, предпазни маски, компютри и пари.
Индивидуални
дарители
ни
предоставяха
своите ваучери за храна и доброволен труд в
разнасянето на храната до нуждаещите си.
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Доброволци

Подкрепата за хората, които искат да
реализират милосърдието си, е част от
нашата мисия.
Каритас София не би могла да съществува
без своите доброволци. През изминалата 2020,
опитът ни бе обогатен с различни изпитания,
но и с прекрасни примери за добрина и
сърдечност от нашите доброволци. В тази
сложна за всички ни година, важен бе всеки
жест на внимание към нуждаещите се.
Доброволците на Каритас София посветиха
време, усилия, човечност и въображение,
споделиха таланта и добрината си с хора
в нужда или неравностойно положение,
независимо от пандемията и наложените
ограничения през година.
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През 2020 проведохме 12 въвеждащи обучения
за повече от 150 нови доброволци. Те се включиха
в различни проекти на Каритас София, но във
времето на карантина и ограничение най-голям
бе интересът към разнасянето на топъл обяд.
Повече от 40 доброволци от различни възрасти,
социален статус, интереси и житейски опит
подадоха ръка на хора в нужда, сблъскаха се
с трудности и чужди проблеми, които приеха
за свои, придадоха смисъл, дариха усмивка и
съпричастност.
Екипът на Каритас София сърдечно благодари
на всички доброволци за добрината, времето и
усилията през 2020!
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През 2020, 185 дългосрочни и 79 краткосрочни
доброволци се включиха в над 17 инициативи и
проекти на Каритас София. Сред тях бяха също
и дейности извършвани извънредно по време
на пандемията, включително доставяне на топъл
обяд по време, грижа за стари хора, помощ с
домашен ремонт и други.

Граждани на трети държави също се включиха
в доброволчески дейности в условията на
извънредното положение в страната. Именно
със съдействието на доброволци от Иран
поставихме началото на „Пътешествия от вкъщи“
– инициатива, свързана с приобщаването
на страната на произход на бежанци към
приемащата общност в България. В срещи,
проведени през Zoom с помощта на преводач
- бежанци и мигранти, намерили своя втори
дом в България, разказваха за културните
особености, историята, обичаите и традициите
на своята родина. Темите включваха разговори
за персийски учени, писатели и философи, за
занаяти, архитектура и забележителности, както
и дискусии относно традиционната иранска
кухня.
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Другият значим проект, придал смисъл на
доброволческите ни активности през 2020 е
създаването на младежко доброволческо
движение
към
Каритас
София
- Young Caritas. Със своята енергия, ентусиазъм
и желание да бъдат полезни за другите,
да създадат здрава социална среда и да
придадат смисъл на ежедневието, младежите
от Young Caritas се самоорганизираха в групи
с различни инициативи: почистване на жилищни
райони, раздаване на храна на нуждаещи
се, пазаруване за стари хора, сортиране на
дрехи, грижа за изоставени домашни любимци,
помощ в социалните работилници КаритАрт
и много други. Постижение за Young Caritas
беше сформирането на ядро от петнадесет
доброволци,
които
ръководят
тематични
доброволчески групи.
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Ползвайки опита ни на приемаща и изпращаща
организация
в
Европейския
корпус
за
солидарност, ние насърчавахме участниците в
Young Caritas в техните добротворни начинания
и организаторски амбиции за намаляване
на различията в обществото, възпитаване на
ангажираност при решаване на социални
проблеми, култивиране на общочовешки
ценности и чувствителност към страданието на
ближния.
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С.Б. е доброволка в Каритас София от юли 2020.
„Първата дейност, в която участвах активно,
беше подготвянето на центъра за млади
доброволци
Young
Caritas.
Възможността
младите добротворци да имат място за срещи,
социални активности, обучения и кампании за
набиране на средства за провеждането на тези
дейности е от огромно значение за повишаване
на интереса към доброволческата работа.“
През 2020 С.Б. редовно се включваше в Young Caritas и в менторската програма за интегриране
на бежанци. От скоро тя посещава 84 годишна
жена, бенефициент на организацията, за да
пазарува и изхвърля боклука - „малко, но от
сърце“.
„В деня, в който разбрах, че тя е автор на учебника
ми по физика от10ти клас, се развълнувах
дълбоко. Жената, за която се грижа всъщност
е помогнала и на мен някога, без дори да я
познавам. Интересен и непредвидим е животът
и неведоми са пътищата.“
С.Б. обича един цитат от “Капитан Михалис” на
Никос Казандзакис:
“Как да обичаме Бога, отче?
Като обичаме хората.
А как да обичаме хората?
Като се опитваме да ги вкараме в правия път.
Кой е правият път, отче?
Стръмният, чадо, стръмният!”
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Стари, болни и
самотни хора

И преди COVID-19 огромен брой стари хора с
влошено здраве в България живееха в изолация
в своите домове. Често оставени от близките
си, които живеят далеч или не могат да се
грижат за себе си. Така живеят тези хора – без
реален достъп до здравни и социални грижи.
Страхът на хората от зараза беше огромен и
те се затвориха още повече, което се отрази
на психиката и здравословното им състояние.
Екипите на Каритас София бяха единствените,
на които те се довериха да посещаваме техните
домове, при стриктно спазване на всички
противоепидемични мерки.
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Стремяхме се с любов и милосърдие да ги
докоснем и да сме съпричастни с техните болки
и вътрешна потребност. Да им даваме кураж,
да не губят надежда, да се чувстват поне малко
спокойни, нужни и обичани. Сътрудниците
ни бяха много натоварени, но усмивките
и благодарността на хората помагаха да
преодоляваме умората и трудностите.
През 2020 старите хора от нашата програма
„Домашни грижи“ и тези от дневния център в
Покрован бяха сред получателите на топъл обяд
и пакети с хуманитарна помощ от нашата
програма за спешно подпомагане.

Годишен отчет 2020

Каритас София предоставя постоянни медикосоциални грижи на хора над 65 годишна
възраст в домашната им среда в град Малко
Търново и околните населени места. През 2020
подкрепихме 40 души, от които 10 мъже и 30
жени. Грижите включваха медицински грижи,
социални и хигиенни услуги, и посещение от
домашен лекар. За 2020, реализацията на
проекта беше успешна спрямо заложените
критерии.

През 2020 помогнахме на 30 души от село
Покрован, като основно им приготвяхме и
доставяхме топла храна по програмата.
Ограничихме достъпа до дневния ни център
„Св. Василий Велики“ и там поддържахме само
кухнята. Осигурихме лекар в селото 2 пъти
седмично. Социалните ни асистенти ежедневно
посещаваха хората в техните домове, носеха
им топла храна, съдействаха в домакинството,
изслушваха болките и казваха добра дума.
Емоционалната подкрепа бе силно необходима.
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Програмата „Домашни грижи“ на Каритас
София в Пловдив достигна до 45 души, от които
31 жени и 14 мъже. Средната възраст бе 85 г.
Десет от тях бяха лежащо болни. Грижите през
годината включваха домашни посещения,
медицински грижи, социални и хигиенни услуги.
Две медицински сестри и един социален
асистент следяха за здравословното състояние,
за поддържането на личната и домашната
хигиена, за наличието на храна и лекарства,
посредничеха с институции.
Консултативно-информационното ни бюро
в Пловдив разпространява информация за
набиране на болногледачи за работа в Австрия.
През 2020 информирахме индивидуално
над 300 души, интервюирахме 31 желаещи и
проверихме езиковите им познания. Одобрихме
19 кандидати. За работещите в Австрия и за
служителите ни по програма „Домашни грижи”
проведохме уебинари на тема „Грижи за хора с
деменция” и „Палиативни грижи“.
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През 2020 екипът ни по програма „Домашни
грижи“ в София подкрепи на общо 83 души, от
които 56 жени и 27 мъже. Успяхме да помогнем
и на над 120 семейства, или над 400 човека в
ромската общност, с хранителни продукти,
дрехи, завивки, училищни пособия, одеяла и
други.
Начинът ни на работа през 2020 не претърпя
промени. Нашите 2 медицински сестри и 1
социален асистент в София посещаваха поне
по 6 души на ден и извършваха медицински
манипулации, хигиена, раздвижване, хранене,
пазаруване, контакти с лекари и представители
на здравни и социални институции.

Годишен отчет 2020

И.У. е на 85. Има проблеми със здравето
още от млада, трудно е изкарала и двете си
бременности. Грижила се е за родителите си
и за свекърва си, когато са били болни, и сега
й е много тежко, че нейните дъщери нямат това
време и възможности да се грижат за нея по този
начин. След смъртта на съпруга си тя остава
сама, което й тежи ужасно много. Едната й
дъщеря е в чужбина, а другата полага грижи за
нея, но работи на две места и има ограничено
свободно време. И.У претърпява тежка
онкологична операция и едва оживява. Преди
няколко години пада и си чупи крак, след което
става трудно подвижна. Физическите болки я
измъчват много, както и самотата, нуждата да
разговаря, да споделя и да бъде разбирана.
Екипът ни в Пловдив се грижи за нея от пет години.
Отначало й помагахме в осигуряването на
лекарства, посещения при лекари, пазаруване,
но от две години здравословното й състояние се
влоши и я посещаваме два пъти дневно. С нас и
започва и свършва денят й. Чувства се обгрижена
в своя дом, но най-голямата помощ за нея е, че
има с кого да споделя, да поиска съвет, когато е
объркана, а не иска да тревожи децата си. Найщастлива е след разговор с нас, благодарна и
усмихната, защото е срещнала разбиране и
подкрепа.
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Търсещи и получили
международна закрила

През 2020 броят на потърсилите закрила в
България достигна 3274, което е леко увеличение
спрямо 2019. Преобладават молбите от
афганистанци (49%) и сирийци (31%). Над 200 са
непридружените деца. Нивото на образование
сред търсещите закрила е ниско. Със средно
образование са едва 12%.
Ние разширихме обхвата на нашата работа и
се грижим за легално пребиваващи мигранти с
произход извън ЕС и Европейското икономическо
пространство и Швейцария, т.нар. граждани на
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трети страни. Хората, на които помагаме, са от
различни държави, с различни истории и имат
разнообразни нужди. Най-общо можем да ги
определи като мигранти – хора, избрали да
започнат живота си отново в България.
През 2020 нашият отдел „Миграция и Интеграция“
бързо се адаптира към новата обстановка и
успя да предостави възможност за развитие на
уменията на екипа за работа в дигитална среда.
Екипът на Каритас София изработи план за
дистанционна работа.
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За 2020 година, екипът на Каритас София
подпомогна на 895 мигранти. Много от тях бяха
включени в повече от една дейност. Целта ни бе
да помогнем на хората за успешна интеграция,
чрез подобряване достъпа до социални и
здравни услуги, образование, заетост, развитие
на социални и житейски умения, овластяване и
насърчаване на активното участие в обществото.
Всичко това съчетано с подходи за промяна
на негативните нагласи сред приемащото
общество.

В сферата на детското развитие и образование
помогнахме на децата, които живеят в
регистрационно-приемателните
центрове
и в квартири, да изградят социални умения
и увереност. В клуб „Домашна работа“ се
включиха и много доброволци. Поддържаме
връзки с училищата. На родители и деца,
които все още не са записани в българската
образователна
система,
предоставихме
консултации за реда на прием в училище, както
и практическа подкрепа за избор и записване.
Успяхме да запишем 11 деца в училище, а други
7 да преместим в друго училище.

През 2020 екипът ни по водене на случаи
подпомогна достъпа до услуги на 170 души. Това
включва помощ за издаването на документи,
информиране за налични услуги, прозвъняване,
придружаване и превод до институции, като
дирекция “Миграция“, банкови институции, до
работно място, училища, общински институции,
банки, министерства, насочване до партньорски
организации за ползване на правни услуги,
достъп до лекарска помощ, записване на личен
лекар.
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В помощ на личностното развитие обучихме
161 души на български език. За нуждите на
кариерното ориентиране проведохме обучения
за пазара на труда, финансови обучения,
за самостоятелно търсене на работа, за
създаване на автобиографии и подготовка за
явяване на интервю. През 2020 основен фокус
бе и разработване на 6 месечна програма по
предприемачество за насърчаване развитието
на идеи на мигрантите за започване на собствен
бизнес. В нашия център за професионално
образование 16 души повишиха своята
квалификация чрез обучения по фризьорство и
компютърни умения.
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Организирахме занимания по увластяване на
жените, в които взеха участие 87 дами с арабски,
персийки и руски произход. Преминаването
онлайн подкрепи дамите да се чувстват поуверени в ползването на онлайн платформи. В
заниманията онлайн бяха въвлечени и студенти
стажанти, което донесе нови идеи и свеж поглед.
Работилниците КаритАрт също осигуриха
възможност за креативност и интеграция.
В менторската ни програма, където българин се
грижи за мигрант, участваха 31 бенефициенти
и 23 доброволци. За двойките от групата
организирахме посещения на кино, изложба и
срещи в парка.
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А. е млада жена, която идва в България през 2016,
бременна и сама, като нелегален мигрант,
излъгана от трафиканти. Нейната родина е малка
африканска държава в Гвинейския залив, в която
правата на жените са силно проблематични. На
21 години тя е омъжена, но бракът й се оказва
изпълнен с насилие и агресия. Момичето губи
майка си рано, но втората й майка, виждайки
нейните страдания, се заема да й помогне.
Единственият начин да се спаси е бягството от
страната. Мащехата успява да събере пари за
пътя до Испания, където тя да потърси закрила. Но
се оказва в България. Попада в СДВНЧ Бусманци
– бременна и без документи.
Скоро се ражда нейното дете, за щастие здраво.
След много перипетии и насочвания преминава
през различни институции, кризисни центрове
и места за временно настаняване. Получава
редица социални, правни и психологически
консултации.
А. отново се обръща към Каритас София
през 2020. Във време на пандемия тя успява
да завърши при нас успешно нива А1 и А2 по
български език, след което да започне и да се
задържи на работа в предприятие Конвой – наш
дългогодишен партньор. Получава възможност
за настаняване, детска градина за детето и
подкрепата на мениджмънта и колегите.
„Получих доста помощ от Каритас. Чувствам се
защитена. Искам да остана тук, да получа статут
и да продължа образованието си, ако имам
шанс“ – са мечтите на А.
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Деца и
семейства
в риск

Дистанционното обучение беше нещо ново.
Голяма част от семействата в риск, за които
се грижим, нямаха устройства или достъп
до интернет, затова разчитахме на активното
съдействие на техните майки, баби, по-големи
братя и сестри.
През 2020 специалистите на Каритас София
продължиха своята работа в центровете за
подкрепа на деца и семейства в село Баня,
София (кв. Факултета), Куклен и Малко Търново.
Нашият основен стремеж бе да ограмотим
децата в затруднено положение, да запълним
техните образователни дефицити и повишим
тяхната мотивация за обучение, както и да
подкрепим техните семейства.
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В село Баня, община Нова Загора, работим с
деца от малцинствен произход в неравностойно
положение. През 2020 в дейностите ни се
включиха 48 деца, от които 27 момичета и
21 момчета. Всички те завършиха успешно
учебната година и все повече родители
изразяваха убеждението си, че образованието
е важно за успешна реализация. Децата и
родителите успяха да се справят успешно
с предизвикателството на обучението от
разстояние в електронна среда. Основен
акцент тук е гражданското
образование.
Учим за живота – лично счетоводство, семейно
планиране, здравословен начин на живот,
безопасен интернет и пр.

В София, кв. „Факултета“, нашият Център “Готови
за училище“, предостави ежедневна комплексна
социално-образователна грижа за 35 деца на
възраст от 3 до 18 г. За най-малките предлагаме
първоначална социализация и базови езикови
познания по български език,
развитие на
социални умения. За децата в училищна
възраст организираме извънкласни дейности
за компенсиране на дефицити в знанията, чрез
педагогическа, терапевтична и доброволческа
тюторска помощ. За родителите осигурихме
квалифицирана помощ по проблеми, свързани
с отглеждането, възпитанието и обучението на
техните деца.
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В Куклен предоставихме образователна грижа и
социална рехабилитация и интеграция на 82 деца
в риск, с цел преодоляване на образователни и
езикови дефицити, както и подкрепа за тяхното
морално, емоционално и личностно израстване.
Дейностите ни целяха превенция на отпадане
от училище, на проблемно поведение, на
ранните бракове, обучение за самостоятелен
живот и интеграция на деца от различни етноси,
консултиране и подкрепа на родителите.
Оказвахме
и
специализирана
подкрепа
за деца с артикулационни, поведенчески и
двигателни потребности от психолог, логопед и
рехабилитатор.

В Малко Търново е нашият Център „Цветница“
в помощ на семейства в неравностойно
положение за включването на децата в риск в
предучилищно и начално образование. През
2020 много от родителите останаха без работа, в
голяма нужда от помощ за оцеляване, а децата
им без технически възможности за дистанционно
обучение. Това наложи да включим допълнително
в дейностите на Центъра и нови семейства от с.
Звездец. Всички деца успяха да завършат учебната
година. Те имаха възможност да посещават
нашите индивидуални занимания и да наваксат
пропуснатия материал. Родителите проявиха
активност в изпълнението на домашните работи
и в индивидуалните консултациите в Центъра.
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С.К. (9) и А.К. (11) са сестри. Майка им има
общо пет деца. Живеят в кв. Факултета (София)
в много тежки битови условия. За семейството
е непосилно да покрива ежемесечните си
разходи за храна и ток. Онлайн обучението
изисква всяко дете да има компютър и
интернет. Родителите на Станка и Албена нямат
възможност да им осигурят необходимата
техника, за да може образованието им да
продължи и да не изостават с материала в
училище. Екипът ни от Център “Готови за училище”
бе на разположение на децата и ежедневно им
помагаше със задачите в училище. Осигурихме
им персонални компютри и интернет, тетрадки,
химикалки и цветни моливи, благодарение на
което успяха да се включат в учебната програма
и да не изостават от съучениците си. А.К. имаше
затруднения по математика и пропуските й
влияеха на мотивацията й за учене. Отказваше
домашната си работа и не искаше да се
включва в часовете. Благодарение на усилията
и индивидуалния подход от страна на нашите
педагози, тя навакса пропуснатото и получи
похвали от учителите си, които забелязаха
подкрепата ни. В момента и двете сестри
посещават редовно училище. Ходят с желание
и не се притесняват от незнание. Взимат
активно участие в час и работят самостоятелно
в самоподготовката. С.К. и А.К. знаят, че ако
отново изпитат затруднения, могат да разчитат
на екипа ни от Център “Готови за училище”. Ние
сме насреща и ще им помогнем, за да ходят на
училище с желание и усмивка.
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Хора с
увреждания

Каритас София има два социални центъра
за подкрепа на хора с увреждания – Център
„Благовещение“ в София и Център „Св.
Франциск“ в с. Веселиново, община Тунджа.
Главните ни цели са да насърчим и подкрепим
социалното
и
образователното
развитие
на хората с увреждания, които често са
маргинализирани от обществото и водят
изолиран начин на живот.

През 2020 резултатите, които постигнахме,
имаха отзвук както върху самите бенефициенти,
така и върху техните родители и близки.
Безспорно, изключителната COVID-19 ситуация
се отрази в налагането на дистанционна
работа, намирането на адекватна форма на
онлайн комуникация за включване на хората
с увреждания и техните близки. Изминалата
година бе тежка за всички, но в пъти по-тежка за
хората с увреждания, на които им се наложи да
стоят затворени в домовете си, да нямат реални
контакти с близките и приятелите си, и да не
могат да разберат защо това се случва.
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Основната
ни работа през 2020 в това
направление
включва
кинезитерапия
и
рехабилитация, психологическо консултиране,
образователни
дейности
за
социална
интеграция,
трудотерапия,
художествени
занимания с елементи на арт-терапия,
занимателно готварство
и хлебна терапия,
мобилна грижа (консултиране и терапевтична
помощ у дома), консултиране на родители и
близки, предоставяне на храна и продукти от
първа необходимост.
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През 2020 Каритас София подкрепи 53 души
в Центъра за социална рехабилитация и
интеграция „Благовещение“, вкл. 9 деца и
44 възрастни с различна степен на умствени
и физически увреждания, както и техните
родители и близки. Преобладаващите диагнози
на случаите бяха Детска церебрална парализа,
Аутизъм, синдром на Даун, епилепсия и лека
до средна степен на умствена изостаналост.
15 души бяха с тежки физически увреждания и
ползваха помощни средства, което налагаше
транспортирането им с нашия специализиран
микробус.

През периодите на дистанционна работа,
терапевтичните задачи бяха с насоченост към
обработване на емоции. Проведохме онлайн
и присъствени срещи на Групата за Родители,
водена по метода на психодрамата. Екипът
ни взе участие в програмата „Топъл Обяд“ на
столичния район „Триадица“ и ежедневно
раздавахме топъл обяд на 80 стари, болни и
самотни хора в кв. „Гоце Делчев“.
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Хората с увреждания, за които се грижим в
дневния център „Св. Франциск” в с. Веселиново
са от община Тунджа и от Ямбол. Те са
пълнолетни, с физически увреждания и/или
интелектуални затруднения. Капацитетът ни
е достатъчен за 20 души. Подкрепяме също
семействата и близките им.
В помощ на домакинствата на нашите
бенефициенти, през 2020 раздадохме 136
хранителни пакети на стойност 30 лева. Успяхме
да окажем логистична помощ на родителите
им, помогнахме в домакинствата, като и в
доставката на лекарства на някои от тях.
По време на най-строгите мерки в страната във
връзка с COVID-19, медицинската ни сестра
и рехабилитаторът ни успяха да посещават
най-нуждаещите се и уязвими и да провеждат
нужните процедури с тях, спазвайки строго
противоепидемичните мерки.
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Ф.Н.П. посещава нашия Център „Благовещение“
от 2013. През 2020 и той, както и всички хора с
увреждания по света, се сблъска с принудителния
престой у дома, за да се предпази от заразата
с COVID-19. На пръв поглед, кой знае какъв
проблем няма – Ф.Н.П., а и много други като
него, познали живота на количка по рождение, е
свикнал с това – често пъти обикновена повреда
на асансьора го е задържала с месеци пред
компютъра. Нещата обаче не стоят толкова
просто, не и за Ф.Н.П. Той е свикнал да бъде
постоянно сред хора, да се среща с нови
предизвикателства всеки ден и наложената
предпазна мярка не го обезкуражава – той става
активен член и ежедневно поддържа ФБ групата
на Центъра, която всички потребители, родители
и специалисти ползват за дистанционна работа
и взаимна подкрепа по време на извънредното
положение. И когато срещите на живо вече
стават сравнително безопасни Ф.Н.П., веднага
се впуска в приключения. Въпреки, че е на
инвалидна количка, Ф.Н.П. обикаля по пещери,
участва в маратон и широко се усмихва на
живота. Той е един от групата младежи, които
участваха в спиращи дъха изкачвания до Очите
на бога (пещерата „Проходна) и се спуснаха в
древната пещера „Бачо Киро“ организирани от
фондация „Ела и Ти” с партньорската подкрепа
на Каритас София.
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Бездомни
хора

През 2020 екипите на Каритас София в помощ
на бездомните в София и Бургас продължиха
своята работа. Бенефициентите ни са хора
останали без жилище, с никакви или ниски
доходи, както и такива, които не желаят да
се приберат в жилището си, защото там не
ги очаква никой или нищо хубаво, или хора с
психически заболявания.

Предвид извънредната ситуация с COVID-19
и затварянето на различните институции,
изпълнението и реализацията на дейностите
ни претърпяха промени. Често използвахме
нестандартни и импровизирани подходи.
Креативното мислене, мултиетническият екип
и мотивацията на сътрудниците ни доведоха до
успешното реализиране на проектите.
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Постиженията ни зависеха винаги от нуждите
на хората, с които работихме през годината.
Екипите ни използваха основно аутрич подхода
за създаване на контакти с хората живеещи
на улицата. Предимството на този подход е
създаването на добри отношения с тях в техните
естествени места на живеене, което предполага
автентичност и взаимно доверие при създаването
на контакт.
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В София, бездомните хора, на които
помогнахме,
бяха
общо
936
души.
Медицинска сестра/психолог и социален
асистент/шофьор,
оборудвани
със
специализиран
микробус,
успяха
да
направят 87 изследвания за полово предавани
болести, да открият 6 нови случаи на ХИВ/
СПИН, да помогнат на 2 за ТЕЛК, да съдействат
на 5 за хоспитализиране, да осигурят на 29
души дълготрайно и проследяващо лечение
на трудно заздравяващи рани, да настанят
1 човек в дом за стари хора, на 8 души да
съдействат за издаване на лични карти, да
посредничат пред институции за решаване
на проблемите на 27 случаи, на 394 души да
дадат обезболяващи от първа необходимост,
на 31 дрехи и обувки и на 498 освежаваща
напитка.
И през 2020 продължихме да сме единствените
в София, които предлагат долекарска помощ
на улицата за хора без дом и без осигуровки.
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В Бургас, за бездомните хора освен мобилен
кабинет, като софийския, имаме и дропин
център. През 2020 година, екипът ни помогна на
164 души, от които 27 нови случаи. Най-младият
бе на 18, а най-старият на 74. В дропин центъра
ни бездомните имаха възможност да се отбият
за малко, да поговорим, да се хигиенизират, да
получат чисти дрехи и храна.
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Помогнахме на 30 души за получаване на
документи, на 124 за медицински прегледи/
изследвания, на 187 за лекарства от първа
необходимост. В 796 случая раздадохме дрехи,
осигурихме 3672 порции с топъл обяд и 1529
пакета с храна.
През 2020 екипът ни работеше усилено за
ограничаване последиците от социалното
изключване и бедността при бездомните хора.
Стремежът ни бе да обединим и мобилизираме
всички налични ресурси в лицето на други
служби, близки и роднини, неправителствени
организации и общественост.
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М. М. е на 64. Страда от диабет и има инвалидна
пенсия. На 58 остава на улицата в следствие на
имотна измама. Преживял е няколко инсулта
и е трудно подвижен, ходи с патерици, но се
справя с живота на улицата. В дропин центъра
ни в Бургас се къпе, пере дрехите си и получава
топъл обяд. През 2019 се настанява в къщата
на А., който е в Бургаския затвор за кражба.
М.М. е много жизнен човек, макар и трудно
подвижен, но в началото на 2020, след поредния
инсулт, той загуби чувствителност в десните
си крайници, не можеше да се движи и бе
безпомощен. Мисловната му дейност също бе
увредена, както и представата му за реалност.
Съдействахме му в придвижването до лекарски
кабинети и в рамките на 3 месеца успяхме
да финализираме ТЕЛК решението му и
приоритетното му настаняване в специализиран
дом за хора с увреждания в с. Горица. Там М.М.
получава грижи за достоен живот.
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Жени в
неравностойно
положение

В социалния център „Рождество Христово“
съчетаваме грижата за жената, майката, бабата,
която е в изключително тежка ситуация да се
справя сама, и включването й в арт-работилница
за изграждане и поддържане на трудови навици
и като възможност за допълнителен доход.
Участието в благотворителни базари в началото
на 2020 осигури продажби
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на сувенирите изработени от жените и повече
публичност на трудностите, пред които са
изправени. С налагането на ограниченията
срещу COVID-19, голяма част от жените
останаха вкъщи и ограничихме посещенията
в Центъра. Възможностите ни за производство
в работилницата намаляха, но нарасналите
нужди изискваха много повече усилия в
социалната работа.
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През 2020 в център „Рождество Христово“ се
погрижихме за 61 души. От тях 57 майки, 2 баби, 1
самотен баща и 1 дядо. Общият брой на децата в
програмата бе 84. Част от случаите ни бяха нови,
а останалите бяха хора, които продължаваха да
се нуждаят от нашата дългосрочна подкрепа.
Помогнахме и на 3 многодетни семейства.
С всеки нуждаещ се работихме индивидуално.
Отначало разговаряхме за изясняване на
социалното, психично и здравословно състояние,
и съответно изработвахме план за помощ.
Помагахме чрез получените дарения от дрехи
и обувки. През месеците от март до октомври,
успяхме да раздадем общо 170 пакети с
най-необходими хранителни продукти по
антикризисната програма на Каритас София.

Поради наложените мерки, нямахме право
да събираме за обяд повече от 12 души в
социалната трапезария и жените получаваха
сготвената храна от нашия екип единствено за
вкъщи.

35

Годишен отчет 2020

В арт-работилницата жените в неравностойно
положение имаха възможност да изработват
произведения от вълна. За тях това е шанс за
допълнителен доход, както и за усвояване
на трудови навици и умения. Благодарни
сме на фирмите, които подкрепиха нашите
бенефициенти, като поръчаха от изделията
ни по време на благотворителните базари
и на работилниците, които организирахме
специално за техните служители.
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Баба Н. е на 94 и сама отглежда двете си
правнучки. Внучката й остава сирак на 20, поради
ранната смърт на родителите си, и Н. остава
да се грижи сама за нея. Момичето обаче
започва да излиза с неподходяща компания и
да взима наркотици. Скоро тя ражда първото
си дете и го поверява на баба си Н.. Бабата е
принудена да търси работа, за да се грижи за
детето. Намира стара жена, която предлага
подслон срещу грижи, и допълнителна работа
на половин работен ден в столичен ресторант.
Пет години след това, внучката й ражда още
едно момиченце от друг мъж, с когото заживява.
Тогава жената, за която се грижи Н., умира, но
нейното семейство се съгласява да остави Н. да
обитава жилището срещу наем от 300 лв. Това
е много сложна задача за бабата, тъй като тя
изкарва 450 лв. и взема 300 лв. пенсия. Последва
раздяла на внучката с втория й мъж, а детето е
отново оставено на грижите на баба й.
Н. едва успява да се справя финансово с
грижите за две деца. Пестят от отопление и
храна, за да преживяват. В началото на месец
март, поради пандемията, Н. загуби работата
си. Ние й предоставяме ежемесечно ваучер за
храна на стойност 100 лв. Осигуряваме им дрехи
и обувки, с дарения от добри хора. За коледните
празници една от жените, които работят в нашата
арт работилница, дари 100 лв. за подаръци за Н.
и правнучките й.
По-малката й внучка отиде да живее с другата
си баба, тъй като Н. изнемогваше. Тя все още
няма право на общинско жилище, защото е
собственик на земя с порутена къща, която е
много отдалечена от София. Собствениците на
жилището, в което живее под наем се съгласиха
да намалят наема й със 100 лв. Благодарни сме
за съпричастността на тези хора, за да може
правнучката да е близо до училището си.
Надяваме се скоро Н. да се върне на работа и
продължаваме да ги подкрепяме.
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Каристо
Бистро Каристо е социално предприятие,
отделно дружество, създадено и ръководено от
Каритас София. Намира се в столичния квартал
Лозенец. В него работят хора в неравностойно
положение, на които осигуряваме защитена
заетост и възможност да развиват своите
професионални умения. Печалбата от работата
на заведението е предназначена за социалните
дейности на Каритас София.

Ливанската кухня е характерна за Каристо.
Главният ни готвач, Салха, готви така както го
прави вкъщи за многолюдното си семейство,
както са я учили майка й и бабите й . Ценителите
на ливанската кухня неслучайно я определят
като „френската кухня“ на Близкия Изток, а
това, което се предлага в Каристо е от найвисоко качество. Ястията и атмосферата в
Каристо издават автентичния ливанския дух.
Пространството в заведението е ограничено,
но стилният интериор и неподправената
атмосфера го правят предпочитано за клиентите
търсещи домашен уют.
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През 2020, както всички дейности на Каритас
София, така и бистро Каристо посрещна своите
предизвикателства породени от COVID-19.
Въпреки ограниченията, бистрото продължи с
приготвянето на автентична ливанска храна с
поръчки за вкъщи или обслужване на място, или
до вратата. Включихме Каристо в програмата
на Каритас София за спешно подпомагане на
уязвими хора с топъл обяд и така предотвратихме
пълното му затваряне. По време на извънредното
положение, благодарение на нашите дарители,
Каристо приготвяше храна както на крайно
нуждаещи се хора, така и на лекарите борещи
се на първа линия с COVID-19. Общият брой на
комплектите топъл обяд (основно ястие и супа)
за социално слаби достигна 25 000.
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Имад и Салха са съпрузи, дошли от Ливан
в България в търсене на по-сигурен живот от
нестабилната ситуация, в която са се намирали
в Ливан. Имад споделя, че при пристигането си в
България е имал късмет да се срещне с добри
хора, които са го насочили да се свърже с нас.
“Каритас София са първите, които ни подадоха
ръка след пристигането ни в България. Помогнаха
ни да научим български и да започнем работа“,
казва Имад. Двамата със Салха се включват в
социалното предприятие бистро Каристо през
2019 и скоро след това оставят почерка си чрез
автентична ливанска кухня и атмосфера, която
разработват с още две българки.
Имад и Саха са радостни, че могат да споделят
готварските си умения, доброто отношение и
културата си чрез Каристо. Същевременно, то
им дава възможност за интеграция в България,
както и доход. Имад споделя, че бистрото в
самото му начало преди пандемията COVID-19
се развива много успешно, което кара него и
Саха да се чувстват полезни.
По време на пандемията, двамата не спират
работа. Включват се в редица социални дейности,
тъй като изпитват необходимост да помагат
на други уязвими хора, готвят обяд и разнасят
на хора в нужда – понякога със собствения си
автомобил. Имад споделя, че благодарение на
топлината на колегите си и различната дейност,
в която Каристо е включено, той го чувства като
свой дом, за който иска да се грижи.
За Имад и Салха, основното, което бистро
„Каристо“ им дава са добрите взаимоотношения
и комуникация с различни хора, самочувствие,
уют и усещане за принадлежност към
обществото, към което с голяма любов имат
желание да допринасят.
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КаритАрт
КаритАрт (Изкуството на Каритас) са социални
работилници организирани в социалните
центрове на Каритас София, в които жени и
младежи в неравностойно положение ръчно
изработват поздравителни картички, значки,
висококачествени глинени изделия, продукти от
кожа и текстил, мартеници и други произведения.
Подкрепени от доброволците на Каритас
София, заедно творим и развиваме нови умения.
Общата цел на КаритАрт е да споделяме
приятни моменти, да се запознаваме с нови
култури и традиции, и да изработваме уникални
предмети.

В условията на пандемията през 2020 много от
обичайните пътища за реализиране на
продуктите бяха напълно ограничени или
невъзможни – в т.ч. участието в базари, изложения,
или щандове при фирми с корпоративна
социална отговорност.
Чрез успехът и реализацията на изработените
материали, хората в неравностойно положение
получават доход и път към своята социализация.
Поради ограничения достъп до пазара на труда
за тях в България, развиването на техните умения
и увереност в нашите работилници често е
единственият начин да се почувстват пълноценни.

Работата на КаритАрт трябваше много
бързо да се приспособи към ограниченията.
Организирахме индивидуални занимания и
преминахме към онлайн обучения и срещи.
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През 2020 в КаритАрт участваха 4 жени
от бежански произход, на които успяхме
да осигурим договор за работа. Други
се включиха
доброволно и помагаха за
развитието на предприятието.
В социалния
център „Благовещение“ на Каритас София,
организирахме работилница за младежи с
увреждания. През 2020 бенефициентите ни
успяха да изработят различни видове аксесоари,
играчки, бижута, картички, значки и сезонни
артикули.
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Продуктите ни се разпространяваха и в
платформи за „онлайн пазаруване на продукти
с кауза“. По време на Коледната кампания
създадохме партньорство с търговската верига
„Фантастико“, чрез което успяхме да представим
нашата дейност и да продадем голяма част от
продуктите. Въпреки трудностите, приключихме
годината успешно и покрихме направените
разходи.
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Р. А. М. е от Сирия, вдовица с 3 деца, които на
свой ред имат свои семейства. Пристигат всички
заедно в България преди 6 години. За Р., да бъде
със семейството си е голяма радост, тъй като
оценява, че не всеки бягащ от война притежава
този късмет да бъде заедно с децата и внуците
си.
Р. има свободно време и желание да бъде
полезна. Тя се свързва с Каритас София и
приема с радост всички инициативи свързани
с плетене и арт активности, тъй като самата тя
плете чудесни изработки.
КаритАрт й предлага социална среда и
общуване с нови хора. Тук тя успява да се
запознае с други жени от арабската общност
в София и да създаде трайни приятелства, и
да излезе от изолация. Р. се чувства активна и
полезна чрез плетене. Изработваните от нея
артикули стигнат до много хора в българското
обществото.
„Аз от както съм част от КаритАрт мога да
кажа, че се почувствах значима и придобих
самочувствието да съм пълноценна, чрез това,
което обичам да правя и да съм активна.“,
споделя Р., „В моята държава на моята възраст
жените нямат ангажираност и живеят поограничено.“
Р. е щастлива, че благодарение на общуването
с различни хора и доброволци по време
на работилниците на КаритАрт, тя усвоява
български език. В КаритАрт тя усвоява нови
умения в ръчните занаяти и техники в любимото
й плетене. Нейният труд подобаващо е оценен и
възнаграден. Р. е изключително радостна. Чувства
се независима и можеща, и върви уверено
напред в изграждането на живота си в България,
която тя счита за свой втори дом.
„Благодаря на Каритас София и конкретно
на КаритАрт, че осмислят живота ми и внасят
радост чрез работилниците, както и чрез другите
програми на организацията.“
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Духовно и
организационно развитие

За
духовното
обогатяване
на
нашите
сътрудници организирахме беседи в Куклен
с Отец Михал Шлахцяк и Отец Яцек Вуйчик,
свещеници от ордена на Възкресенците в
България. Обсъждахме основните принципи в
християнската етика и и теми от биоетиката,
като изкуственото оплождане, евтаназията,
трансплантирането
на
органи,
абортите.
Духовният ни наставник, Отец Михал, направи
преглед на основни документи от Социалното
учение на Католическата църква – Библия, Кодекс
на църковното право, документи от Втория
Ватикански събор, енциклики и инструкции.
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Приехме своя Политика за Закрила на нашите
бенефициенти. Ангажирахме се да създадем
и да поддържаме среда, която налага
нашите основните ценности и предотвратява
злоупотребите и експлоатацията на всички
уязвими хора, независимо от техния пол, раса,
култура или увреждане. Проведохме обучения на
тази тема за нашите служители за разясняване
на етичния кодекс и кодекса за поведение, за
подаването на сигнал, за обработването на
оплакванията и политика за борба с тормоза.
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Финансов
отчет

Мрежа на Caritas
Чуждестранни организации

28%

28%

ПРИХОДИ: 2 252 643 лв.
NB: Приходите са повече от
разходите, защото някои от
средствата, получени през 2020,
са за дейности през 2021.

Държавано финансиране

17%

Общини

13%
Частни дарители

7%

ДМА, други приходи и резерви
Дарения в натура

4%
2%

Стопанска дейност

1%

РАЗХОДИ: 1 999 606 лв.

Бежанци и търсещи закрила
Деца и семейства в риск
Хора с увреждания

33%

Стари, болни и самотни хора
Хуманитарна помощ
Жени в неравностойно положение
Бездомни хора
Организационно развитие

13%

Административно обслужване

13%
10%

Финансови разходи,
амортизации, отписани вземания

10%
7%
4%

3%

3%

3%

Стопанска дейност

1%
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PRO Banya
46

Читалище
„Стоянка Соколова“

Партньори
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Управителен съвет
проф. д-р Росица Николова [председател]
Весела Чолакова
Отец Михал Шлахцяк ОВ
Седалище
София 1309, ж.к.
Илинден, бл.55, вх.В, ап.47
+359 2 920 0825
www.caritas-sofia.org
Цветомир Думанов
[изпълнителен директор]
+359 88 752 7169
tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org
Юлка Минчева
[финансов експерт]
+359 88 491 3287
julka.mincheva@caritas-sofia.org
Михаела Тодорова
[координатор доброволци]
+359 88 492 4031
volunteers@caritas-sofia.org
Зоуи Холидей
[стратегическо развитие]
+359 88 275 4033
zoe.holliday@caritas-sofia.org

Енорийски Каритас Бургас
Отец Михал Шлахцяк ОВ [управител]
ул. „Шейново“ №1, 8000 Бургас
+359 88 698 8660
Енорийски Каритас Пловдив
Весела Чолакова [енорийски отговорник]
ул. „Кръстю Пастухов” №22, 4000 Пловдив
+359 87 897 1190
Енорийски Каритас Куклен
Отец Даниел Жилие [енорийски отговорник]
ул. „Стадиона“ №20, Куклен 4101
+359 87 707 7654
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СОФИЯ
Young Caritas
младежко доброволческо движение
бул. „Гоце Делчев“ №155, София 1404
Вихрен Митев [ръководител]
+359 88 231 5736
young.caritas@caritas-sofia.org

„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
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
Евелина Налбантова [ръководител]
+359 88 674 4737
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
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„Каристо 17“ ЕООД (бистро)
бул. „Хр. Смирненски“ №45, София 1164
Антанида Механджийска [управител]
+359 088 454 4851
caristo@abv.bg
КаритАрт
Катерина Живило [ръководител]
+359 88 805 8845
office@caritart.bg
БАНЯ (общ. Нова Загора)
Достъп до образователни
ресурси за деца в риск
Мария Димитрова [координатор]
+359 88 898 8762
banya@caritas-sofia.org

МАЛКО ТЪРНОВО
„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
„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

ПЛОВДИВ
„Блажени Камен, Павел и Йосафат”
Домашни грижи
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
Галина Христова [ръководител]
+359 88 525 6420
homecare.plovdiv@caritas-sofia.org
Информационен офис за
лични асистенти в чужбина
ул. Булаир №14А, Пловдив 4000
Рени Мочева [координатор]
+359 88 955 2980
понеделник-петък: 13.00-15.00 ч.
care.migration@caritas-sofia.org
БУРГАС
Център за подкрепа на бездомни
ж.к. „Братя Миладинови“, бл.57, вх.8,
Бургас 8001
Здравко Георгиев [координатор]
+359 88 820 0319
caritas.burgas@caritas-sofia.org
ПОКРОВАН (общ. Ивайловград)
„Св. Василий Велики”
Дневен център за стари хора
Покрован 6575 (общ. Ивайловград)
Мария Пандова [ръководител]
+359 88 525 6677
pokrovan@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

Контакти

КУКЛЕН (общ. Пловдив)
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