
Като доброволец при нас 
ще намерите както вътрешно 
удовлетворение, така и нови 
приятелства и познанства с хора, за 
които милосърдието е 
мисия.

За повече информация: 
координатор доброволци –  

+359 88 492 4031
volunteers@caritas-sofia.org

и на сайта на Каритас София –
www.caritas-sofia.org

Приветстваме всеки, който иска да отдели 
от своето време, енергия и любов за 
хората, които подкрепяме. В зависимост 
от уменията, свободното време и района, 
където се намирате, има различни 
доброволчески дейности, в които да се 
включите.

Каритас София е най-голямата 
благотворителна организация на 
„Софийска епархия Св. Йоан XXIII за 
католиците от византийско-славянски 
обред в България“, 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.

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 с. Баня (общ. 
Нова Загора), с. Веселиново (общ. Тунджа) и 
Харманли. 



• млади доброволци 
– Young Caritas –
участие в дарителски 
акции, изработка на 
информационни 
материали, писане на 
проекти, организиране 

на събития, представяне 
на дейността на 

доброволческото 
движение

• социално предприятие – бистро 
„Каристо“ –  промотиране на кетъринговата 
услуга на бистрото, разнасяне на храна, 
намиране на корпоративни клиенти

• социални работилници „КаритАрт“ 
–  помощ в приготвяне на продукцията и 

нейната реализация

                  ИЗВЪН СОФИЯ:
• стари, болни и самотни хора  –  
„Домашни грижи“ в Пловдив, Малко 
Търново и Покрован – общуване, 
изслушване, пазаруване, подкрепа 
на персонала, дейности в дома на 
бенефициентите

• деца и семейства в риск – гр. Куклен, 
Малко Търново, с. Баня – подкрепа 
с образователни и развлекателни 
дейности, помощ при пътувания и 
екскурзии

• пълнолетни лица с увреждания – с. 
Веселиново – придружаване на ексурзии

• бездомни – Стационарна и мобилна 
грижа в Бургас, подкрепа на място в 
Центъра и на терен

• млади доброволци – Young Caritas  
(Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, 
Покрован, с. Баня, с. Веселиново, Харманли) 

– участие в дарителски акции, 
изработка на информационни 

материали, писане 
на проекти, 

организиране 
на събития, 

представяне 
на дейността 
на добро-
волческото 
движение

  В СОФИЯ:

• стари, болни 
и самотни хора  
– „Св. Йосиф“ 
Домашни грижи 
– общуване, 
изслушване, 
подкрепа на 
медицинския персонал, 
пазаруване, дейности в дома 
на бенефициентите  

• деца и семейства в риск – Център „Готови 
за училище“ – образователни и развлекателни 
дейности за деца и младежи от ромски 
произход

• хора с увреждания – 
Център „Благовещение“ 
– развлекателни и арт 
дейности, придружаване 
за екскурзии

• бездомни –  Мобилна 
грижа –  раздаване на 
топли напитки, храна, 
общуване с хората

• бежанци и мигранти – 
Център за интеграция на бежанци 
и мигранти „Св. Анна“ – подкрепа 
на деца бежанци в подготовка за училище, 
преводи от и на редки езици, участие в 
менторска програма, организиране на 
културни събития, консултации за пазара на 
труда, водене на обучения


