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Папа Бенедикт XVI беше казал във Фатима: „Заблуждава се онзи, който мисли че 
пророческото послание на Богородица от Фатима е приключило.” Посланието от Фатима 
трябва да бъде разбрано от всички като силен призив към светостта, чрез която да се 
защитим от опустошението, което грехът и злото извършват в цялото човечество. А именно 
отдалечаването на човека от Бога. Фатима излъчва послание на надежда, спасение и мир, 
ако поставим Бог в центъра на нашия живот.

„Каритас“ означава милосърдна любов - Божията любов. Ние обичаме Бог, така както 
обичаме себе си. Каквото правим за потиснатите и онеправданите, ние го правим за Бог, 
т.е. за себе си. Затова и мотото на Каритас София е „Христовото милосърдие за всеки”. 
„Каритас“ е една от онези организирани форми на благотворителност в Католическата 
църква, за които е важно не само да събират и разпределят материални блага, а 
преди всичко с действията си и с целенасочени усилия, да се вслушват в гласовете на 
страдащите. И в дух на солидарност и милосърдна грижа, да бъде тяхна опора, като им 
помогне да възвърнат достойнството си и да поемат живота си в свои ръце. 

В своето послание за световния ден на бедните 19 ноември 2017 г., който се отбеляза 
за първи път, Папа Франциск ни напомня: „Нека не мислим за бедните само като за 
получатели на едно благодеяние на доброволни начала, направено веднъж седмично, или 
пък като на импровизиран жест на добра воля, за да успокоим своята съвест. Тези опити, 
които са наистина стойностни и полезни, за да ни направят съпричастни към нуждите 
на мнозина братя и към неправдите, които са ги породили, би трябвало да доведат до 
истинска среща с бедните, като им предоставим място за споделяне, което да стане 
начин на живот.“

През 2017 г. Каритас София продължи да изгражда мост към бедните и уязвими хора, 
така че срещата на споделянето, за която говори Светият отец, да се превърне в дело. 
Защото само когато вярата се изразява с дела, можем да открием Бог в страдащия, 
болния и низвергнатия. Само тогава протегнатата ръка се превръща в истинска опора за 
изпадналите в страдание наши братя и сестри.

Искам да изразя сърдечна благодарност на новия Управителен съвет на Каритас София, 
който започна своя мандат през 2017 г., на всички доброволци, на екипите в отделните грижи 
и услуги в нашата Екзархия, на енорийските свещеници, на всички вас, които дарявате 
Христовата любов и професионални грижи на хората в нужда. Да благодаря на нашите 
партньори и дарители, за помощта която ни оказват, за да продължаваме и развиваме 
дейностите ни в подкрепа на нуждаещите се. Вярвам, че съвместните ни действия ще 
спомогнат за преодоляване на социалната несправедливост в нашата страна, за да могат 
всички хора да преоткрият посланието от Фатима: надеждата, спасението и мира.

УВОД

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх
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В началото на 2018, представяйки книгата „Евангелието лице в лице“, Папа Франциск 
подчертая, че „и днес евангелизацията преминава през свидетелството на близостта и 
милосърдието, подтиква ни да допрем нашето лице до лицето на страдащия“. Споделяйки 
тази идея и убедеността,  че всички членове на нашето общество имат право на достоен и 
справедлив живот, Каритас София помага на най-нуждаещите се без оглед на религиозна 
принадлежност, раса, пол, или друга принадлежност. През 2017 служителите и доброволците 
на Каритас София се срещаха с деца, младежи и възрастни хора, като наред с 
професионална подкрепа им даряваха своята усмивка. 

Благодарение на усилията на работещите за осъществяване на мисията на организацията, 
през 2017 Каритас София продължи да развива 14 дългосрочни програми в партньорство 
с 12 държавни институции и 26 български и чуждестранни неправителствени организации. 
Признателни сме за подкрепата на всички приятели, партньори и дарители, защото заедно 
достигаме по-далеч и можем да предложим по-вече. 

Добър пример за това беше разширяването на една дългогодишна дейност на Каритас 
София - подкрепата на бежанци и мигранти. През февруари 2017 беше официално открита 
и осветена новата сграда на центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към 
Каритас София. Благодарни сме на CRS и фондация “Херберт Степич” за подкрепата и 
помощта при разработване на новите активности, формирането на екипите и подобряването 
на капацитета на центъра. 

През 2017 стартира и изграждането на първото социално предприятие на Каритас София. Това 
начинание беше подготвено с много любов и очаквания от страна на предишния Управителен 
съвет, а ние приехме предизвикателството за осъществяване му с несигурност, защото е нещо 
ново за организацията, но и с увереност, че социалното предприятие е още една възможност 
да сме полезни на обществото. Длъжна съм да благодаря на изпълнителния директор 
Цветомир Думанов и на останалите от екипа за оптимизма, с който преодоляваха пречките и 
продължават да развиват тази важна за Каритас София дейност.

В края на годината трети наш социален център получи признание и подкрепа от държавна 
институция. Благодарим на община Куклен, която възложи на Каритас София да извършва 
дейности по социална рехабилитация и интеграция, които да бъдат в полза на хората от цялата 
община. 

През 2018 Каритас София чества 25 години от учредяването си. Това е повод да изкажем 
нашата благодарност на всички, работили за развитието на организацията и чрез нея за 
осъществяването на социалната дейност на Католическата църква. Благодарим на нашите 
енорийски свещеници, на енориашите, на сътрудниците. Благодарим и на всички хора, които 
с надежда се довериха на нашите грижи и така направиха и нас по-добри! 

Росица Николова
Председател на УС
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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.

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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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, 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.

• 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 
регистрационно-приемателните центрове в 
София, Харманли и Любимец.
• 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

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 2017 организираните от нас дейности бяха 
реализирани от над 120 платени служители и над 280 
доброволци. Както и при хората, на които помагаме, 
и тук няма значение религиозната принадлежност. 
Важно е хората да зачитат християнската етика. 
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години
Милосърдието е свидетелство на вярата и вярващите го приемат за свой 
ежедневен дълг. Има редица примери, които илюстрират тази традиция 
от създаването на Католическата апостолическа екзархия в България през 
1860. Достатъчно е да споменем училищата и интернатите, обществено-
спомагателните дружества за безлихвени заеми на нуждаещи се хора, 
сиропиталищата, културно-просветните дружества, болниците, социалните кухни, 
домашните посещения и грижи за болни хора . Във времето на Студената война 
(1945-1989) Католическата църква в България е в немилост и организираните 
милосърдни институции са ликвидирани. Не угасва обаче духът и след падането 
на Желязната завеса вярващите благотворителното дело е възстановено. През 
1993, по волята на Католическия апостолически екзарх и с активното участие 
на вярващите, е учредена Каритас София, която превръща в най-голямата 
милосърдна институция на Католическата църква от източен обред в България.

За четвърт век сдружението преминава през различни етапи от развитието си. 
Началото се характеризира със силния ентусиазъм на енориашите и желанието 
им да помогнат на своите братя и сестри изпадналите в беда. Още тогава 
проличава принципът, че в страданието си хората са равни и нямат значение 
религиозна, етническа и каквато и да е принадлежност. В търсене на верния 
път, Каритас София намира опора в Каритас Австрия , с която създава трайни 
партньорски отношения валидни и днес. Наставничеството, финансирането и 
опитът на австрийските колеги са безценни през 90-те, когато организацията 
се структурира в една сложна обстановка на задълбочаваща се бедност 
ескалирала през 1997, враждебно обществено отношение породено от липсата 
на религиозна култура/познания и масово навлизане на сектантски движения. В 
онези времена гражданските сдружения се възприемат негативно – символ на 
финансова злоупотреба, а липсата на адекватно законодателство е ясен знак, че 
държавата подценява тяхното значение и роля.

Разказва Анесия Вангелова, директор на Каритас София 1993-1999. „Началото 
бе изпълнено с ентусиазъм и стремеж да обхванем всички енории в страната. 
Не искахме да концентрираме дейността си в София. Разчитахме само 
на доброволци. Наетите служители бяха само двама. В онези времена 
имаше много гладни хора, затова основната ни работа беше в доставянето 
на хуманитарна помощ. Открихме социална кухня. Организирахме грижи 
стари хора в техните домове. Подкрепяхме деца чрез учебници, учебни 
помагала, плащахме за допълнителни уроци и летни лагери. Най-големите 
предизвикателства бяха свързани с недоверието от държавните и общински 
институции, и от обществото, като цяло. Трудно беше на хората да повярват, че 
една църковна организация помага безкористно на всички. С годините Каритас 
София опроверга напълно тези съмнения и съм радостна да видя организацията 
сред най-големите и надеждни граждански сдружения, които се грижат за 
хората в нужда.“
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В началото на новия век Каритас София започва да създава 
модели за посрещане на социални потребности. Наш е първият 
мобилен екип за теренна работа със наркозависими в София, 
който е до днес единствен предоставя безплатна медицинска 
помощ на улицата вече и на бездомни хора. Успешна практика 
е и привличането на децата от ромската общност в Баня 
към училището чрез храна, екскурзии и стипендии, както и 
подобряването на образователните ресурси там чрез инвестиране 
в ремонта и оборудването на училището и в повишаване 
квалификацията на учителите. Центровете за хора с увреждания 
в София и Ямбол, и дневният център за стари хора в Покрован, 
са създадени интуитивно и с помощта на външен опит във време, 
когато в държавата все още властва институционалната грижа 
в големите затворени и изолирани домове. Социалният център 
за жени в неравностойно положение – 20 г. положителен опит 
в комплексната грижа и социалното предприемачество. Друг 
иновативен подход, който Каритас София въвежда и който за 
съжаление 15 г. не намира държавно разбиране и подкрепа, е 
немският модел за медико-социална грижа за старите хора в 
техните домове. 

Приемането на закона за юридическите лица с нестопанска 
цел (2000) и създаването на регламент държавата да делегира 
социални дейности (2005) открива нови възможности, от които 
Каритас София се възползва и вече има 3 социални центъра с 
държавно и общинско финансиране. Организацията не спира 
да създава нови практики в отговор на реалните социални 
потребности, до които сме изключително близо благодарение на 
мрежата ни в 10 населени места в Южна България. Подкрепяме 
уязвими деца и семейства в Малко Търново, Куклен, Баня и София. 
Полагаме усилия за интегрирането на бежанците, включително и с 
доброволчески програми, които неведнъж са награждавани за своя 
принос.

Признателни сме на епископите и свещениците от Католическата 
апостолическа екзархия за духовната опора, на участниците в 
общото събрание и управителния съвет за доброволното и мъдро 
поемане на отговорност за основни решения, на партньорите и 
дарителите ни за доверието и подкрепата, на колегите от мрежата 
на Каритас България за споделения опит, на доброволците за 
личната съпричастност към съдбата на бедните, на служителите 
ни за вдъхновеното отдаване в ежедневната работа. На всички от 
сърце благодарим!
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ПАРТНьОРИ 7

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 медико-
социални грижите 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” през 
2017 подкрепи центъра за хора 
с увреждания „Благовещение“ и 
проектите ни в полза на бездомните 
в Бургас и 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 като хуманитарна 
помощ за крайно нуждаещи се 
хора.

Банката ни осигури хранителни 
продукти за директно 
разпространение и за готвена 
храна за социалния център за 
жени в неравностойно положение 
„Рождество Христово” и за дневния 
център за стари хора „Св. Василий 
Велики“.
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Международният женски клуб 
финансира целодневната грижа и 
изнесени дейности в Център за хора 
с увреждания „Благовещение”.

Сдружение „Про Баня” ни подкрепя 
за подобряването на материалната 
база на училището в ромското село 
Баня.

Енория „Сан Джорджо” и Сдружение 
„Sentieri di Pace” – финансиране 
за  Център за хора с увреждания 
„Благовещение”.

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 помощ за медико-
социални грижи за тежко болни и 
самотни стари хора в София

Участвахме в международна 
конференция по проблемите 
на социалното изключване 
на маргинализирани групи, 
организирана от „Ментално здраве и 
социално изключване“.

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.

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.

Pro Banya



С подкрепата на “Еразъм +” на 
Европейски Съюз осъществихме 
две нови инициативи, предоставени 
от две доброволки от Европейската 
доброволческа служба

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 
срещу символичен наем 
помещения в сградата за 
проекта „Готови за училище” в 
ромския квартал Факултета в 
София.

В ЦСРИ „Благовещение“ 
провеждаме специализиращо 
обучение на студенти от 
магистърска програма "Арттерапия"; 
Младежи от ЦСРИ "Благовещение" 
участват безвъзмездно в "Лятна 
художествена академия за деца и 
ученици".

Дарителската платформа ТimeHe-
roes 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.

Нашите партньори от фондация 
„Рето Надежда” (организация, 
която помага на наркозависими 
и алкохолици), винаги откликват 
на нашата нужда от помощ за 
по-тежки физически дейности, 
като пренасяне на товари, пелети, 
мебели и др. Целият екип се 
разбира чудесно с колегите ни 
от Рето. От своя страна ние им 
даряваме дрехи, обувки, детски 
играчки и продукти.

Бе сключен договор между СУ и 
Каритас София за предоставяне 
на база за обучение на студенти 
от специалността Социални 
дейности.

С община Нова Загора сътрудничим 
за предоставяне на обяд на 
учениците от социално-слаби 
семейства в Баня.
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Като нов партньор тази година 
спечелихме Grand Hotel Sofia. От 
началото на месец октомври наши 
артикули се продават в хотела.

За поредна година участвахме в 
базари, организирани от  Хотел 
Хилтон. През есента Гергана 
Григорова бе сменена от Ива 
Иванова. Надяваме си, че с нея също 
ще изградим добро сътрудничество. 
През изминалата година взехме 
участие в следните базари: 
за 1 март (ден на мартеница, 
традиционен български пролетен 
празник), за Великден, Хелоуин и 
Коледа. Участвахме и в специално 
мероприятие в Хотел Хилтон, 
организирано от Сдружение на 
родителите на деца със синдрома 
на Даун. На него учихме децата да 
изработват сувенири от филц.

Три поредни години „Гайтани“ 
организира концерт „Различни, 
но заедно” за отбелязване на 
Международния ден на хората с 
увреждания, в който активно участва 
потребителите нашия Център „Св. 
Франциск“ 

Министерство на вътрешните работи 
– Дирекция „Миграция“ предоставя 
достъп, помещения и съдействие 
за провеждане на образователни 
дейности в Специален дом за 
временно настаняване на чужденци 
в „Бусманци“ 

Съвместно с Фондация за децата 
в риск по света работим с майки 
и деца от бежанската общност. 
В център Св. Анна се проведат 
занимания по ранно детско 
развитие. 

Съвместно с Мулти култи колектив 
организирахме Фестивал на 
солидарността. Целта на фестивала 
е да насочи вниманието на хората 
към солидарността между хората, 
между културите и поколенията.
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БУЛТЕКС  99 ЕООД ни дари блузи, 
тениски и чехли за бездомни и 
социално  слаби хора в Бургас.

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

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

Сътрудничество по 
доброволческия „Проект 
Бежанци”



АКЦЕНТИ 2017

През февруари официално 
открихме новия център за 
интеграция на бежанци и 
мигранти „Света Анна“.

За трета поредна година в 
Борисова градина се проведе 
благотворителното надбягване 
“Баба Марта бързала”.

Въвеждащо обучение за 
служители - училище на 
Каритас София. 

Менторската програма на 
Каритас София в помощ на 
бежанците се наложи като един 
от най-успешните иновативни 
подходи. 

Тази година Каритас София 
изпрати стария и приветства 
своя нов Управителен съвет.

По-голяма част от служителите 
на Каритас София се събраха 
за 3 дни в палатков лагер край 
язовир Батак с цел подсилване 
на връзката в екипа.
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През март проект „Играем и 
учим“ се разшири с подрепата 
на УНИЦЕФ  към РПЦ Харманли, 
който е дом за над 700 деца.

През май с Мулти култи колектив 
и с подкрепата на Столична 
община организирахме 
Фестивал на солидарността.

И тази година Каритас София 
организира едноседмичен 
летен лагер, в който се включват 
деца в риск от центровете ни за 
обществена подкрепа.

Включихме се в кампанията 
“Share the journey” на папа 
Франциск, за единение с 
хората, които бягат от родните си 
места в търсене на убежище.

Чествахме Деня на Каритас 
през ноември с редица 
благотворителни базари.

В нашия дневен център за стари 
хора в Покрован се събраха 
служители на организацията за 
духовни упражнения.
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ДОБРОВОЛЦИ

Ако Каритас София бе човешко тяло, то доброволците 
биха били кръвта, течаща във вените му. Ние в Каритас 
София се гордеем, че даваме възможност на стотици 
доброволци да изпълнят своето желание да помагат на 
хората в нужда в България и сме също толкова благодарни 
за множеството часове, които те отделят всеки ден и 
седмици за нашите проекти.

Каритас София се грижи за много нуждаещи се деца, 
възрастни и стари хора, но често усилията ни да помогнем 
на хората, които имат желанието да помагат, но не знаят 
как или къде, остават неотразени. Каритас София се 
старае да се свързва с хората, които искат да дадат своя 
принос към обществото, и да им прдоставя правилната 
доброволческа възможност. Така те наистина печелят и 
имат възможност да си набавят ценен опит, да се чувстват 
пълноценно и емоционално изпълнени от връзките, 
които изграждат с бенефициентите, и знанията, които 
придобиват при подобравянето на нечий живот. Тази 
награда е неописуема, лична и дори пристрастяваща! 
С нас са работели доброволци чак от Япония и възрастта 
варира от учлищна до 77 годишна. Ако четете това и се 
чудите как можете да се включите – свържете се с нас!
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Като част от мисията на Каритас София, през 2017 над 280 
доброволци извършиха поредица от успешни и завършени 
„мисии“ в полза на обществото: Те организираха занятия по 
изобразително изкуство за жени, водеха Зумба тренировки 
за хора с увреждания, преподаваха английски език на деца 
роми, продаваха ръчно изработени предмети за набиране 
на средства, играха крикет с търсещи международна 
закрила в регистрационните центрове, помогнаха на стари 
хора и още много други неща. Повече от 70 бежанци 
срещнаха своите български ментори, които ги насочват 
и им помагат с интеграцията на територията на новата 
страна. Някои от менторите развиха наистина силна връзка 
със своите приятели и заедно ходеха на кино, пазар и 
извършваха артистични и други дейности. Някои бежанци бяха 
приветствани в домовете на български семейства дори и в 
новогодишната нощ и се превърнаха в съществена част от 
софийската общност.

В партньорство със Си Ви Ес България, 130 доброволци от 
„Проект бежанци“ промениха живота на много семейства 
на територията на регистрационните центрове. Повече 
деца от всякога бяха приети в български училища, а това 
има решаващо значение при интеграцията на цялото 
семейство към местната общност. Нашите доброволци 
изиграха главната роля в подпомагането на детския „клуб 
за домашна работа“ и по този начин децата постигнаха 
повече успехи в училище. Това също подобри тяхната рутина 
в ежедневния живот в центровете, който често е хаотичен 
и недисциплиниран. Надяваме се, че това ще продължи 
да вдъхновява доброволците в България да се включват 
в различните дейности. Резултатът от действията е ясен, 
например, когато учиш дете как да пише на български език, 
виждаш как то се справя в училище. Това са само част от 
многобройните успехи на нашите доброволци тази година.
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През 2017 ние отново посрещнахме двама доброволци 
от Европейската Доброволческа Служба част от Еразъм+. 
Лучия се присъедини към нас от Италия, а Андреа от 
Словакия. Заедно те работеха върху различни проекти 
на Каритас София. „Избрах да стана доброволец в 
България, защото бях любопитна да разбера каква е 
ситуацията относно бежанците и другите етнически групи 
сред обществото. Преди имах силни предразсъдъци 
към ромската общност. В Италия стереотипите, пред 
които тези хора са изправени, са сходни, но нямах 
възможност наистина да се запозная отблизо с тях. Исках 
да предизвикам себе си и разбрах, че да се придържаш 
към предразсъдъците си, особено в позицията на 
социален работник, е недопустимо. Сега, след като съм 
прекарала време в проекта на Каритас София за деца 
роми, вижданията ми напълно се промениха. Оценявам 
връзката, която имах с тях, и искам да науча още повече 
за тяхната култура.“ 

Трима доброволци станаха служители 
на Каритас София през 2017. По проекта 
„Играем и учим“, който разработваме 
заедно с УНИЦЕФ България, наехме трима 
от нашите доброволци за фасилитатори 
на образователни и възстановителни 
дейности в регистрационния център 
за търсещи международна закрила в 
София. Специфичните умения, които те са 
придобили, заедно с опита на територията 
на бежанските центрове, най-често в тежка 
среда, са ги подготвили и вдъхновили да бъдат 
новите служители на Каритас София. Често 
трудно се намират хора, които да приемат 
предизвикателството да работят на такава 
позиция и качествата на служителите ни са от 
голямо значение.



Доброволките съставиха нов проект за търсещи 
международна закрила хора, живеещи на територията 
на регистрационните центрове. Те промениха и Арт-
заниманията за жени бежанки. „Комбинацията от умения 
ни направи страхотен екип. Чувствам се привилегирована, 
че имах достъп до доброволческата програма и имах 
възможността да приложа уменията си, за да помогна 
на различните общности тук.“ А защо доброволчество? 
„Защото ще забогатееш! Не с пари, а със всичките връзки, 
умения, преживявания...“ завършват те своето изказване 
споделяйки „доброволчеството  събира заедно поколения, 
хора на възраст между 18 и 60 могат да помагат заедно 
ръка за ръка.“ Това много обогатило техния опит и се радват, 
че са помогнали на други. Каритас София се гордее, че те 
работеха заедно с нашия екип и очакваме с нетърпение да 
посрещнем още доброволци през 2018, които да продължат 
тяхното дело.

Никога не сте прекалено възрастен да бъдете доброволец! Запознайте 
се с Иванка или Леля Ваня, както е наречена тя от семейството на 
Каритас София. Тя е на 77 и е доброволец вече 20 години. Всеки ден 
Иванка посещава стари, болни и страдащи членове на общността 
в Пловдив. Вдъхновена в началото от църковна общност във Франция, 
която се грижела за прикованите за легло стари хора, Иванка решила 
да предложи идеята на местната църква в Пловдив. Иванка се грижи за 
десетима души. Тя е работела като медицинска сестра и сега допринася 
с различни неща: придружаване на нуждаещите се до лекар, лично 
обгрижване, приготвяне на храна. Тя често е един от малкото хора, с 
които повечето бенефициенти общуват и споделят. Следвайки Христовото 
учение, Иванка вижда как тези, на които тя помага, са й благодарни за 
споделената любов и че не са забравени. Тя знае, че когато тя изпадне 
в нужда, някой от семейството на Каритас София ще й протегне ръка. 
Иванка се надява младите да продължат доброволно да отдават времето 
и енергията си на тези в нужда. На български език думата „доброволец“ 
се състои от думите „добър“ и „воля“. „Никой не те кара да го правиш, 
но даваш безвъзмездно от своето собствено сърце“ споделя тя. Иванка 
и другите доброволци са от огромно значение за Каритас София и ние 
искаме сърдечно да им благодарим.
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СТАРИ, БОЛНИ И САМОТНИ 17

151 души обгрижени от нас в София, 
Пловдив, М.Търново и Покрован

42 лежащо болни 

18 963 домашни посещения 

медицински манипулации40 860
42 069 социални грижи

46 025 грижи за тялото 
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Как живеят старите хора, които са немощни да 
се грижат сами за себе си и не могат да разчитат 
на близките си? Мизерно. Подложени на геноцид 
и унижение в заника на живота си. Защо? 
Липсва държавна система за грижа за тези 
хора. Няма управленска воля да бъдем човечни 
със старите членове на нашето общество, а 
не да ги изоставяме, както правят животните. 
Има малко на брой държавни институции за 
настаняване и скъпи частни домове за стари 
хора, както и фирми, които осигуряват грижи по 
домовете срещу скъпо струващи абонаменти. 
В последните няколко години държавата обявява 
програма „Независим живот“ за домашно 
обгрижване. По нея обаче могат да кандидатстват 
само общини, и то за неквалифицирани 
социални асистенти – в повечето случаи това 
са безработни хора без нужните знания, опит и 
мотивация. Няма информация за точния брой 
на хората в това безпомощно състояние. По 
данни на социалното министерство към март 
2018 в България 1,2 млн. пенсионери живеят под 
линията на бедността, т.е. имат доход под 321 
лв. Единственото, на което могат да разчитат, е 
помощта от децата им. В страната обаче има 400 
хил. работещи бедни, т.е. доходът на членовете в 
техните домакинства е под 321 лв.

Бедността принуждава старите хора да се лишават 
от храна, отопление, лекарства и дори лечение, да 
не споменаваме за друг вид разходи за качествен 
живот. Влошаването на здравословното им състояние, 
следствие от напредналата възраст, ги поставя в 
безизходица заедно с близките им, които искат да 
помогнат, но нямат финансова възможност. Обща 
медицинска помощ могат да ползват само ако им 
бъде осигурено придвижване до личния лекар и след 
заплащане на такса. Някои са лишени от близки 
роднини и дори съседи. И така до материалната 
мизерия се настанява самотата.



Нашите мобилни екипи от медицински сестри 
и социални асистенти в София, Пловдив и 
Малко Търново помагат според скромните си 
възможности. Обработват рани след операции 
и следствие от залежаване, поставят инжекции, 
предоставят помощни средства, хигиенизират 
тялото и дома, помагат в раздвижването, 
храненето, пазаруването, разходките, 
посредничат пред различни институции.
 
Дневният ни център в Покрован събира хората 
от селото за срещи и за споделяне на обяда, 
а на трудно подвижните хора социалните ни 
асистенти носят топла храна вкъщи и помагат 
в домакинството. Преди всичко обаче, нашите 
сътрудници изслушват хората, дават им 
възможност да споделят радости и мъка, защото 
грижата за душата е това, което отличава Caritas.



Емилия (67) е професор по политикономика. Вече 5 години 
ползва услугите на „Домашни грижи“ в София. През 1995 
й поставят диагноза рак на маточната шийка и преминава 
лечение с лъче и химиотерапия. Поради несъвършенства на 
апаратурата получава размекване и смачкване на прешлени 
на гръбначният стълб, което води до парализа на долните 
крайници и пълно обездвижване. Крехките кости са причина 
за последвалите няколко счупвания. Стига се до пълен срив 
на имунната система и отслабване на организма. Преди да 
се обърне към нас, Емилия търси помощ от редица частни 
фирми, но остава разочарована от некачественото обслужване 
(закъснения, кражби, неуважително отношение), което напълно 
не съответства на високата цена. В първите години почти всеки 
ден обработвахме и превързвахме раните по краката й, докато 
те постепенно заздравяха и сега медицинските ни сестри я 
посещават само при рецидивиране на раните. Емилия живее 
с дъщеря си, която сама отглежда 5 годишното си момиченце 
и отсъства цял ден от къщи. Синът й живее в София, но 
непрекъснато е зает да работи и да се грижи за семейството 
си. Социалният ни асистент, Александрина, я посещава всяка 
сутрин. Пренася я от леглото в количката. Приготвя й храна за 
деня. Грижи се за нейната хигиена – смяна на уринаторна 
торбичка, къпане. Пере и сменя чаршафите. Два пъти седмично 
я извежда за разходка – пазаруват, ходят на фризьор. Когато 
Емилия остане сама вкъщи, тя може сама да се прехвърли от 
количката в леглото, но не и обратно. Преди 2 години Емилия 
прекара няколко месеца в хоспис, заради счупвания следствие 
от падане, но не пожела да остане там за постоянно, защото се 
страхува да не последва съдбата на съпруга си, който почина в 
хоспис 2 седмици след настаняване му там преди 4 години.

20
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3 072 души подкрепени от отдел 
“Миграция и Интеграция“

218 доброволци участвали в 
нашите програми

72 менторски двойки

души посетили 
информационното бюро в 
Харманли

436

1 824 души участвали рекреативни 
и образователни занимания в 
София и Харманли

75 организирани екскурзии

95 души намерили платена 
работа

2 организирани трудови борси с 
6 работодатели и 24 наети на 
работа

207 души успешно завършили курс 
по български език

2 518 социални медиации

242 души възползвали се от 
кризисно и продължително 
настаняване

52 души получили психо-
социална помощ
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Нерядко на бежанците и хората търсещи закрила 
се гледа с лошо око. Често се смята, че те са хора, 
зависещи от социалната система, без особени 
способности да допринесат към обществото. Ние 
в Каритас София смятаме, че те имат потенциал и 
възможност за успешна интеграция. Децата показват 
огромно желание и старателност при изучаването 
на българския език, а възрастните често имат богат 
опит в различни сфери и въпреки трудностите 
показват завидна находчивост. Затова и подходът ни е 
специален, съобразен с техните специфични нужди 
и съществуващи системи за справяне. 

Работим в регистрационно-
приемателните центрове 
и центровете за временно 
настаняване от затворен 
тип, и в нашия центъра 
за интеграция „Св. 
Анна“. Предлагаме 
специализирана помощ 
на хора със специални 
нужди и се отличаваме с 
интегрирания подход към 
всеки случай. 



Каритас София е единствената организация предоставяща обучителни 
и развлекателни дейности в центъра от затворен тип “Бусманци“. Нашият 
екип на място може да не е многоброен, но работи с изключителна 
всеотдайност и желание. 

В нашия център ”Св. Анна“ посрещаме хората с уважение 
и разбиране. Тук, нашите обучени социални медиатори 
внимателно ги изслушват и ги насочват към други услуги 
предоставяни както от Каритас София, така и от други 
организации. На най-уязвимите предоставяме парична помощ 
и подслон, а на търсещите работа – индивидуализирана 
подкрепа при намирането на подходящo работно място. 
Курсовете ни по български език са уместни както за 
абсолютно начинаещи, така и за хора с минимални познания, 
а усмихнатите ни учители са винаги готови да подадат ръка на 
всеки изпитал трудност.

В центровете, нашите отдадени фасилитатори и 
доброволци използват модерни методи за обучаване 
на хора в неформална обстановка. Развлекателните 
дейности и разнообразни занятия позволяват на малчуганите 
да развият различни умения и способности, а с помощта 
на екскурзиите за малки и големи, нашите бенефициенти 
откриват красотата, културата и историята на България. 
Регулярните обучения на нашите фасилитатори ги срещат с 
експерти от различни области, като ранно детско развитие и 
закрила, а подкрепящата среда им позволява да приложат 
наученото на практика. 

Горди сме, че първата в България менторска програма за българи 
и бежанци е именно наша. Чрез нея, както и многото събития, които 
организираме поставяме основите на дълготрайни приятелства между 
наши бенефициенти и техните български домакини.  
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Кейхан е бежанец от Иран. Думата бежанец обаче далеч 
не го определя. В Иран, Кейхан е бил известен политически 
репортер. През 2008 той е принуден да напусне страната, 
страхувайки се за свободата и безопасността си. После живее 
и работи в Ирак, където продължава като репортер. След като 
получава заплахи за живота си, той бяга в Европа. 

Първата му спирка е България. “Когато пристигнах в България 
през август 2015, нямах никаква информация за това какво да 
очаквам. Мои приятели, които живееха в Швеция ми казаха, че 
там животът е по-хубав и така, само след един ден в страната 
аз реших да напусна България.“ След четири месеца, Кейхан 
е депортиран обратно в България. 

Първата среща на Кейхан с Каритас София е в 
Регистрационно-приемателен център Военна рампа, 
където през 2016 участва в нашите класовете по български 
и английски език. След няколко месеца той започва работа 
като машинен оператор, но продължава доброволно да 
подпомага нашите дейностите в центъра. Кейхан е много 
амбициозен и упорит мъж, който говори арабски, кюрдски, 
фарси и английски. Той бързо напредва  с българския език 
и неслучайно е първият ни избор за сътрудник социални 
дейности в нашия център за интеграция на бежанци и 
мигранти „Св. Анна“ . Той бързо се вписва в сплотения екип, в 
който работи и до момента.  

След като изразява желание да се установи в България 
дълготрайно, Кейхан е става наш бенефициент по програма 
“Настаняване“. Предоставяме му субсидирано жилище 
за няколко месеца. Кейхан се включва и в менторската 
програма, която разширява социалния му кръг свързвайки 
го с българи и други бежанци. Той продължава да изучава 
български език и завършва ниво А2. Чувства се добре тук. 
Кейхан има големи очаквания за 2018 година. Намерил 
си е добре платена работа във водеща компания в 
страната. Очаква жена му да се присъедини към него след 
дългогодишна раздяла. Иска да продължи своето образование 
в един от предпочитаните български университети. 

“Каритас е моето семейство, моят дом. Организацията ми 
помогна да науча езика, да открия и обикна българската 
култура и традиции, да се оправям сам без чужда помощ. 
Сега вече мога да допринеса към обществото. Въпреки 
трудностите се радвам, че останах в България.“ 
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242 деца

60 семейства

136 храна

специалисти13
15 доброволци

58 тематични групи

• Неграмотност и ограничени възможности за 
социална интеграция.
• Ранно отпадане от училище поради липса на 
знания и мотивация, нередовно посещение, 
принудителни бракове, пропуски в самата 
образователна система.
• Неглижиране и стигматизиране от страна на 
обществото, като без перспективни.
• Децата са обект на насилие или самите деца 
имат насилствено поведение.
• Нездравословен живот, поради недохранване 
и непълноценно хранене, мизерни битово-
хигиенни условия.
• Родители, които не осъзнават нуждата от 
специализирана помощ за децата си в ранна 
възраст. Страх от лишаване от родителски 
права.

Пред какви рискове са изправени 
децата и семействата? 
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• Поддържаме специализирани центрове в 
София, Куклен, Баня и Малко Търново. В тях 
създаваме привлекателна и благоприятна 
среда, като:
• Организираме разнообразни дейности, 
които са близки до интересите на децата и 
провокират тяхната любознателност.
• С много любов и иновативност поднасяме 
насочваме към нови знания и умения, с което 
се стремим да формираме траен интерес у 
децата към образованието.
• Даваме възможности на децата сами да 
инициират и организират дейности, чрез 
които да се чувстват полезни на себе си и 
обществото, например благотворителни 
събития в подкрепа на техни връстници.
• Осигуряваме специализирана 
помощ (психологична, логопедична, 
рехабилитационна, социална) за изграждане 
на умения за самостоятелен живот.
• Борим се с негативните обществени нагласи 
чрез включване на доброволци и чрез публични 
творчески изяви на децата.
• Осигуряваме здравословна храна.
• Срещаме се и разговаряме с родителите 
и близките на децата, и ги включваме в 
организирането и провеждането на много от 
нашите дейности.
• Помагаме им да научат български, където 
това е необходимо, и в самоподготовката им за 
училище.
• Съдействаме за изграждане на хигиенни 
навици, домакински умения, за ориентация в 
света на големите.

Какво правим ние, за да 
ограничим тези рискове?





С. (3) и А. (4) са братя от най-голямото ромско гето в София - квартал 
Факултета. Те живеят със своите родители в най-бедната махала на 
квартала. Бащата работи в строителството. Майка им е безработна и 
основно е ангажирана с домакинските задължения.  Тя е изключително 
затруднена в отглеждането и възпитаването на децата си. Няма 
родители, които да й помагат. Докато двете по-големи деца са на 
училище, а най-малкото е новородено, майката води момчетата в 
„Готови за училище“ - нашия център за подкрепа на деца и семейства. 
Сестра им има здравословни проблеми, следствие от пътен инцидент. 
Освен това момичето страда и от епилепсия. Семейството живее 
трудно в скромно обзаведена малка стая под минималния праг на 
бедността.
С. и А. посещават центъра ни от септември 2017 и са най-редовните 
ни бенефициенти. И двамата в началото говореха и разбираха 
само ромски език. А. искаше постоянно да привлече вниманието на 
колегите и понякога дори агресивно, като изпадаше в кризи (викове 
и силен плач), докато не се изпълнеше желанието, което трудно 
разбирахме какво е. С. не спираше да плаче, отказваше да общува 
с останалите, не се хранеше и не можеше да се задържи на едно 
място. Изпитваше неописуем ужас от вода. Братята нямаха никакви 
хигиенни навици, трудно общуваха с другите деца и екипа, изпитваха 
страх и несигурност, биеха се за играчки и други материали. 
Често идваха оскъдно облечени без бельо, якета, шапки и шалове в 
студеното време.
За няколко месеца обаче настъпиха доста положителни промени. 
А. започна да играе не само с брат си, но и с другите деца. Вече 
разбира много неща на български език и се опитва да говори на него. 
Кризите му значително намаляха и стана по-спокоен. Стремим се той 
да бъде постоянно ангажиран с някаква отговорна дейност. Той има 
интереси към всичко свързано с конструктивно-техническа дейност - 
рязане с ножици, апликиране, бои, игри с коне. Лидер е и не отстъпва 
главната роля в измислената от него сюжетна игра. Останалите деца в 
групата винаги са съгласни с него.
С. също започна да играе с останалите деца, спря да плаче за майка 
си, показва доверие към колегите и търси помощта им. Вече добре 
разбира български, но още му е трудно да проговори. Започна да 
опитва някои храни, които преди това бяха непознати за него. Вече не 
се страхува от водата, а само от темперни бои.

28



29ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

67 хора с увреждания, за кои се 
погрижихме през 2017

58 възрастни

9 деца

души с целодневна грижа, 
останалите почасово

36

37 души ползват нашия 
специализиран транспорт

13 души персонал работят в двата 
Центъра на Каритас София

Хората, които посещават нашите 
два Центъра, са с физически и 
ментални увреждания от лека до 
средна степен, детска церебрална 
парализа, синдром на Даун,  
аутизъм, мускулна дистрофия  и др.



Центровете ни за подкрепа на хора с 
увреждания са разположени в София 
и Веселиново (общ. Тунджа). И двата 
са открити през 2000 г., а в екипите 
им участват социални работници, 
кинезитерапевти, трудо-терапевти, арт-
терапевт, психолози, медицински сестри, 
шофьори-домакини. Материалното 
ни оборудване е на много високо 
ниво. Разполагаме със собствени 
специализирани микробуси, макар 
и в напреднала възраст. Навсякъде се 
стараем да окажем индивидуална 
помощ на нуждаещите се и на техните 
семейства. Наред със задължителните 
специализирани индивидуални 
занимания, организираме широк спектър 
от групови дейности за придобиване на 
базови битови умения и жизнено важни 
навици. Пример за това са ателиетата 
във Веселиново: „Ежедневни умения”, 
„Творчество”, „Цветарство”, „Готварство”, 
„Компютърна грамотност”, занимания 
със Зумба танци, участия във фестивали 
и концерти, риболов, спорт на открито, 
кино. В София имаме творческа 
работилница за керамични произведения, 
занимания в мултисензорна зала, 
родителска група за взаимопомощ. 
Включваме в дейностите доброволци и 
студенти. Сред изнесените ни дейности 
се отличават хиппо-терапията (конна 
езда), хлебната терапия и адаптиран 
тенис на корт. Екипите и на двата Центъра 
неуморно организират екскурзии, 
разходки, посещения на музеи и културни 
събития, благотворителни базари. 



Щастливи сме да 
видим усмивките по 
лицата на хората, 
за които се грижим. 
Да знаем, че сме 
дали възможност 
на родителите и 
близките им да се 
погрижат за себе си 
и за семействата си. 
Подкрепата, която 
получаваме от малки 
и големи организации, 
дори и от отделни 
хора, ни радва и 
ни дава надежда 
за разчупването 
на традиционните 
стереотипни възгледи 
към хората, които са 
родени със или са 
придобили някакви 
увреждания.
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Рада започна да посещава Център "Благовещение" в 
София на 18. Тя е най-голямата в семейство с три деца. 
Беше много плаха. Цяло чудо беше да я накараме 
да влезе вътре. Психологът и социалният ни работник 
играеха с часове с нея около сградата на Центъра, 
а Рада нямаше нищо против – само да не престъпва 
прага. Един ден майка й сподели с нас, че Рада обича 
да рисува, започнахме да рисуваме пред входа, 
дори в колата – когато е студено. Но Рада си е Рада 
– случвало се е, по думи на родителите й, да остане 
пред вратата на апартамента на баба й цяла нощ. Тя 
страда от тежка умствена изостаналост, използва само 
няколко разпознаваеми думи, и такива, които сама си е 
измислила. Тя е слънчево и красиво момиче, на всичко 
казва „не” с очарователна усмивка. Един ден Рада най-
после влезе в центъра и откри, че е много интересно и 
приятно място. Все още предпочита самостоятелните 
занимания, но с удоволствие стои сред другите в общата 
зала. От тогава работим спокойно с нея. Надяваме се 
занапред всичко да е наред, защото Рада сега не иска 
да си тръгва от Центъра, със същото упорство, с което не 
искаше да влиза.
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БЕЗДОМНИ ХОРА

4 689 подкрепени в София

1 363 подкрепени в Бургас

медицински прегледи и изследване за 
полово и кръвно предавани болести 

1 058

356 микробиологични изследвания и Манту-
тестове за туберкулоза (София)

344 дълготрайно и проследяващо лечение 
на трудно заздравяващи рани

98 придружаване до болница и 
заплащане на лечение

1 898 бездомни получили лекарства 

181 получили дрехи и обувки

10 541 раздадени храни и освежаващи напитки 
(вкл. 3 751 топли обяда в Бургас)

2 354 пъти помощ в личната хигиена (душ, 
подстригване, бръснене, пране)

127 посредничество пред институции

38 издаване на нови лични документи 

220 насочени към работодатели
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• Живот без покрив над главата, макар и 
не всички да считат това за проблем и да 
искат да се настанят някъде за постоянно.
• Глад и осигуряване на храна от 
контейнерите за боклук.
• Отсъствие на елементарна лична 
хигиена.
• Никакъв достъп до медицински грижи.
• Масово алкохолизиране, психиатрични 
заболявания и криминално поведение.
• Неспособност да отговорят на нуждите 
на трудовия пазар и дискриминация от 
страна на работодатели.
• Липса на умения за планиране и 
управление на пари.

Проблемите на бездомните

34

Дроп-ин център в Бургас
Това е място, което бездомните 
посещават без ограничение, но за 
кратко време. Посрещаме ги с блага 
дума и освежаваща напитка. Имаме 
баня и пералня. Консултациите на 
терен продължават и тук.



Наши медицински сестри, социални работници и психолози ежедневно извършват теренни обходи в София и 
Бургас за срещи с хората живеещи на улицата. Движим се със специализирани микробуси, които са мобилните 
ни кабинети. На първо място, показваме им, че те са значими. Изслушваме техните истории, консултираме ги как 
да използват съществуващите възможностите за подобряване на тяхното състояние. Макар и трудно, заради тяхната 
недисциплинираност, но се стремим да се придържаме към постигане на целите в индивидуалните им планове за 
лично развитие. Помагаме им да получат документи за самоличност. Посредничим в контактите им със държавните/
общинските социални и здравни институции за настаняване в приют, за специализирано лечение. Осигуряваме 
долекарска помощ на място – обезпаразитяваме против кърлежи и краста, обработваме рани, изследваме за 
туберкулоза и кръвно-преносими болести, предоставяме медикаменти от първа необходимост. Раздаваме топъл 
обяд, дрехи и обувки. Издирваме роднини и близки, които биха могли да помогнат. Насочваме бездомните към 
работодатели и съдействаме за доброто им представяне при интервюто. Предоставяме възможности за посещения 
на спортни и културни събития.

Мобилна грижа на Каритас София
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Милен (40) е бездомен. Употребява наркотици от дете, 
когато е жертва на домашно насилие и често бяга от 
къщи. Така попада в компания на момчета употребяващи 
наркотици. Решава да опита. Изпушва цигара с хероин 
и му харесва. От начало смята, че всичко е под контрол, 
но после установява, че все по-често мисли за поредната 
доза хероин. Започва да увеличава дозата. За пари влиза 
в различни банди и се озовава в затвора за кражби и 
сбивания. Там проблемите с наркотиците се задълбочават. 
Вече на свобода, Милен е бездомен и става дилър, което е 
причината отново да бъде осъден. По време на втория му 
престой в затвора родителите му почиват, а сестра му го 
лишава от наследство. Отново на свобода и пак бездомен, 
Милен решава да опита лечение и детоксификация в 
единствената държавна болница. Опитът е неуспешен. След  
кражби и сбивания отново е в затвора. Времето прекарано 
в затвора е общо 11 години. В резултат на дългогодишното 
пробождане с мръсни игли се появили мокрещи рани по 
краката. 
Срещнахме го на един от терените, които посещаваме 
в София. Раните му бяха инфектирани и със зловонна 
миризма. След едномесечни превръзки раните започнаха 
да заздравяват и да се затварят. Съдействахме му за 
издаване на лична карта и за приемане в център за 
временно настаняване. Два пъти седмично го посещавахме 
за превръзки на краката. Въпреки старанието ни, здравето 
на Милен се влошаваше и с много усилия успяхме да му 
осигурим болнично лечение. В болницата краката му бяха 
спасени от ампутация здравето му се подобри значително. 
Дали от страх от ампутацията, дали заради неподвижността 
си по това време, Милен реши да спре с наркотиците. 
Върна се в приюта, където 2 месеца имаше халюцинации, 
но успя да се пребори със зависимостта си към 
амфетамините и остана само на метадон. В това време 
подготвихме документите му за ТЕЛК и му съдействахме за 
удължаване престоя му в приюта, за да избегнем връщането 
му на улицата. Очакваме решението на ТЕЛК и ще 
съдействаме за настаняване в защитено жилище.
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83 подкрепени жени 

90 подкрепени деца

24 жени работят в социалното 
ни предприятие

жени се хранят в 
социалната ни трапезария

23

3 майки в риск настанени в 
защитеното ни жилище

39 ученици подкрепени с учебни 
помагала

9 деца в социалната ни лятна 
занималня

Основната целева група в Център „Рождество 
Христово“ са самотните майки и техните деца. 
С всеки провеждаме разговор, изготвяме оценка 
на потребностите, индивидуален план за работа 
и извършваме психологически и социални 
консултации. Стараем се да подпомагаме 
самотните майки в нужда и на техните деца по 
различни начини. Една от основните ни дейности 
е арт-терапията. Жените изработват различни 
изделия, които продаваме на благотворителни 
базари. При нас те получават топла храна, а 
понякога взимат храна и за вкъщи. Някои майки, 
изпаднали във финансови затруднения, получават 
от нас ваучери за храна или купони за храна 
в училищата на техните деца. Съдействаме за 
купуването на лекарства, които без наша помощ 
не биха могли да си осигурят. Помогнахме на 7 
жени да намерят работа, като заедно изготвихме 
автобиографиите и съветвахме за успешно 
представяне на интервю.

29 изпълнени рецепти за лекарства 
и посещения при болни



В. сама отглежда сина си (8). Живеят в стая под наем. 
Тя работи в супермаркет. Парите не й стигат. Бащата 
на сина й не плаща издръжка за детето. Майката 
на В. живее сама и би могла да я приеме вкъщи, но 
отказва, защото се страхува, че дъщеря й може да 
продаде апартамента. Майката дори не е съгласна да 
регистрира В. на адреса, за да може да кандидатства за 
общинско жилище. 
Сътрудниците от социалния център „Рождество Христово“ 
помагат на В. да преживее стреса след раздялата с 
мъжа, с когото са се разделили след сериозни скандали 
и физически и психически тормоз. В. се обръща към 
нас в търсене на място за сина си през лятото и колегите 
осигуряват безплатна занималня и храна за момчето. 
Тя умее да шие и проявява желание да се учи и да 
работи в ателието ни. Когато не е на работа, тя идва 
в социалния център и се учи да изработва елементи 
от филц. Ние заплащаме изработените часове, което 
й осигурява допълнителен доход. С наша помощ тя 
наема стая от апартамент, защото предишната й 
квартира е с непосилен за нея наем. Социалният 
център покрива депозита и първия наем, а Мартина се 
ангажира да върне сумата на малки вноски. Хазайката 
й направи отстъпка от наема срещу топла храна от 
нашата обществена трапезария и хранителни продукти. 
Хазайката също хареса нашия център и работата в 
ателието, и всеки ден идва при нас, изработва детайли 
от филц и общува с жените. В. все още има намерение 
да кандидатства за общинско жилище.
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ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

През април 2017 Общото събрание на Каритас София 
избра нов Управителен съвет, поради изтичането на двата 
последователни мандата (6 год.) на предишния състав. 
В новия борд имаме представители от София – проф. 
д-р Росица Николова (председател), от Пловдив – Весела 
Чолакова и от Бургас – Отец Михал Шлахцяк (свещеник от 
ордена на Възкресенците). 

Ръководството на Каритас София направи решителни 
подготвителни стъпки през 2017 за отварянето на социални 
предприятия, чрез които да осигурим защитена заетост 
на нуждаещи се хора и допълнително финансиране за 
социалните ни проекти. Резултатите от това се виждат в 
началото на 2018, когато започнахме с бистрото „Каристо“ 
и работилницата за хора с увреждания „КаритАрт“.
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Голяма част от служителите на Каритас София (75 души), се събрахме за палатков лагер край язовир 
Батак. Дойдохме от Малко Търново, София, Покрован, Куклен, Бургас, Пловдив, Баня, Харманли и 
Ямбол. Запознахме се с много нови колеги, разделихме се с много нови приятели. Битовите трудности 
ни затрудниха, но и здраво ни сплотиха. Програмата съдържаше развлекателни и състезателни игри, 
дейности за опознаване, за лидерски умения. Заедно приготвяхме храната си и се грижехме един за 
друг. Вечерите край огъня бяха възможност за изява на неподозирани таланти. Събитието усили чувството 
ни за организационна принадлежност.
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Под мотото „Идете, възвестявайте“, дневният център на Каритас 
София в село Покрован събра служители на организацията 
за духовни упражнения. Водещият, Отец Михал Шлахцяк, 
представи беседи за доверието, съмнението, за откликването 
към Бога. Присъстващите чуха и представяне на монашеската 
общност „Отци Възкресенци“, към която принадлежи 
свещеникът. Той разкри и много от литургичните символите по 
време на отслужените от него литургии. Участваха 46 души от 
Покрован, Малко Търново, Бургас, Куклен, Харманли, Пловдив 
и София. Събитието бе добра възможност да споделяме и да 
размишляваме, да се срещнем с местните стари хора, за 
които се грижим, да се видим със Сестра Василия и Сестра 
Бернадета от общността на сестрите Евхаристинки, да 
посетим местни забележителности.

Голямото разрастване на дейностите ни в подкрепа на хората, 
които търсят закрила в България, доведе до създаването на 
отдел „Миграция и интеграция“ и до увеличаване броя на 
служителите (50%), доброволците (59%) и бюджета (107%). 
Партньорите ни от CRS, UNICEF и фондация СТЕПИЧ дадоха 
силен тласък на дейностите ни в нашия интеграционен център 
„Св. Анна“ и в държавните бежански лагери и центрове за 
задържане.

Организирахме 2 въвеждащи обучения за новопостъпили 
колеги. Обучителите Емануил Паташев, генерален секретар 
на Каритас България, и богословът Богдан Паташев запознаха 
участниците с корените и същността на организацията.
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Управителен съвет
проф. д-р Росица Николова 
[председател]
Весела Чолакова
Отец Михал Шлахцяк ОВ

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

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

КОНТАКТИ

47%  1 063 465 лв.    Международна мрежа на Каритас 

24%  537 865 лв.    Частни дарители (физ. и юр. лица)

12%  268 582 лв.    Чуждестранни организации

9%  202 550 лв.    Общини

3%  62 210 лв.    Международни фондове

2%  36 900 лв.    Каритас България

1%  32 223 лв.    Дарения от бенефициенти

1%  26 164 лв.    Хуманитарна помощ в натура

1%  27 860 лв.    ДМА и други приходи

1%  24 543 лв.    Общи резерви

60%  1 521 293 лв.    Търсещи и получили международна закрила

9%  219 650 лв.    Хора с увреждания 

7%  177 596 лв.    Деца в риск

6%  160 643 лв.    Стари хора

5%  122 070 лв.    Бездомни

4%  113 210 лв.    Самотни майки

2%  39 315 лв.    Духовно и организационно развитие

1%  33 182 лв.    Хуманитарна помощ

ПРИХОДИ: 2 282 361 лв. РАЗХОДИ:  2 539 285 лв.

1%  13 180 лв.    Социално предприемачество

1%  19 817 лв.    Административни и фондонабиране

5%  119 327 лв.    Амортизации, банкови такси, 
отписани вземания и други

Годишният отчет на Каритас София 
за 2017 е безвъзмездно отпечатан 
от Булвест Принт АД
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„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

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

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

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

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 

„Св. Василий Велики” 
Дневен център за стари хора 
в с. Покрован
Мария Пандова [ръководител]
+359 88 525 6677
pokrovan@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 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 88 692 3216
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
Яне Николов [ръководител]
+359 88 772 4995
faculteta@caritas-sofia.org

„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 

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

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

„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

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


