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 Тази година  се приготвих 
да пиша за свършеното от УС, 
чийто втори, последен мандат 
свършва в края на април 2017г. 
2016-та бе напрегната, проб-
лемът с бежанците ставаше 
все по-актуален и сложен. 
За съжаление, ефективно 
решение на европейско и 
местно ниво няма. Това пряко 
рефлектира върху дейността 
на неправителствените орга-
низации, включително и на 
Каритас София. Откроява се 
видима зависимост – колкото 
по-малко държавата помага, 
толкова повече работа се отваря 
пред доброволците. Ние бяхме 
на своето място и през тази 
година. Хората ни помагаха 
активно на болните, бедните 
и бежанците. Президентът на 
републиката ни награди отново 
и това е официално признание 
за нашата дейност и принос в 
решаване на големите проблеми 
на смутното ни време. Но, една 
пренеприятна случка помрачи 
радостта от свършеното. Свет-
лият духовник и харизматичен 
свещеник Отец Паоло Кортези 
от енорията в Белене протегна 
ръка и приюти едно прокудено, 
измъчено, наплашено, скромно 
семейство сирийци. Напомням 
на всички български ксенофоби, 
които са стряскащо много, че 
до войната Сирия бе светска, а 
не шериатска държава, в която 
християнските празници имаха 
статута на официални държавни 
празници. Толерантността между 
мюсюлмани и християни там бе 
за пример. Именно такива хора 
приюти Отец Паоло. И като от 
бездна, той и клетото семейство 
бяха заляти от първичния гняв на  

примитивни персонажи, заради 
доброто сторено от свещеника. 
 Плашеща анонимна 
омраза на подивяла тълпа. 
Отново синдрома на „рефе-
рендума” на Пилат Понтийски. 
И същия резултат. Невинните бяха 
прокудени. Лумпени заплашиха 
Отец Кортези с физическа раз-
права и с палеж на църквата. 
Сирийците напуснаха с болка 
и оскърбление това място. Отец 
Паоло написа обръщение в 
социалната мрежа и се върна 
в Италия при своите духовни 
наставници. Все пак се намери 
един местен човек от Белене, 
който се извини за истерията на 
своите съграждани и предложи 
къщата си, единствената си 
козичка, и дори спестяванията 
си на това сирийско семейство, 
за да се върне  в Белене. Постъп-
ката на този човек е светъл, 
силен знак, че Бог все още не 
е загубил надежда в нас. А кам-
баната замлъкна и ще мълчи 
до връщането на Отец Паоло. 

Всички ние трябва да се молим 
за хората в нужда. И да намерим 
сили да се помолим, и за техните 
враговe.
 Благодаря на всички, 
с които работихме в Каритас 
София през тези шест години.
Знам, че те са направили всичко 
възможно светът да стане по-
добър. Знам, че ще на-правят 
и невъзможното, за да стигне 
Божията благодат до повече 
хора! Ще продължавам да 
се моля всяка сутрин за тяхно 
здраве, щастие и успех. Дано 
Господ ме чуе! Бог да ви пази, 
защото вие сте солта на земята!
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Смълчаната камбана в Белене...
„Светът е в лошо състояние, но всичко ще стане още по-лошо, ако всеки не направи най-

доброто, на което е способен.”
д-р Виктор Франкъл

партньори, направили възможни 
дейностите на организацията.
         Юбилейната година завърши 
и Светите врати символично са 
затворени, вратата на милостта 
на нашите сърца остава широко 
отворена за всички, които се 
нуждаят от подкрепа, защото 
всяка човешка личност е един дар 
и както казва Папа Франциск: 
„Бог ни помага да отворим очите 
си и да приемем този човек с 
неговия живот и история и да 
го възлюбим, най-вече когато е 
слаб“.
          Бог да ви благослови и да 
бъде с вас!

 Отмина Юбилейната годи-
на, в която имахме възможност 
да получим прошка, за всичко, 
с което не сме били достойни 
пред Бог. Прекосихме Светите 
врати, които ни отведоха по 
пътя на милосърдието. Път по 
който в Каритас София сме 
призвани да ходим всеки ден, 
с вярност и с радост и който 
извървяваме чрез срещите си 
с  онези наши братя и сестри, 
които са  отхвърлени, изоставени, 
прокудени, незабелязвани и 
нуждаещи се от внимание и 
подкрепа. 
        Път, по който вървим с вярата, 
че всеки човек, който срещаме 
е дар и  заслужава  приемане, 
уважение и любов. 
        И през 2016-та година 
продължихме да придружаваме 
живеещите в лишения, самота 
и  нищета възрастни хора;  се-
мействата и децата  в риск; 
зависимите от психоактивни 
вещества; попадналите на ули-
цата бездомни хора; децата 

и младежите с увреждания; 
разгърнахме  дейността си в 
подкрепа на бежанците, които 
търсят спасение и достоен живот, 
далеч от родината си, защото 
вярваме, че те заслужават да 
бъдат приети и подкрепени.
         Вървим по пътя на мило-
сърдието,  мотивирани и подкре-
пяни от силата на действената 
любов на нашите доброволни и 
платени сътрудници, които всеки 
ден посвещаваха своето време 
и усилия в служение  на нуж-
даещите се наши събратя.   
Благодаря ви за тази доброта 
и всеотдайност, за това че с 
вашите действия показвате Бо-
жието присъствие и близост.
         Изразявам моята искрена 
благодарност и признателност на 
Управителния съвет на Каритас 
София за добрата и компететна 
работа през изминалия период 
на неговия мандат. Прося от Бога 
Неговия благослов за вас.        
         Отправям благодарствени 
думи и към всички дарители и 

 Вместо насърчение за милосърдната 
ви дейност, ще ви преразкажа една кратка 
поучителна история на монасите от пустинята. 
В манастира Лади-Натрон един ден старец 
минал и казал на монасите: „Утре по 
обяд Христос иска да се срещне с вас на 
планината”. На сутринта монасите тръгнали 
бодро към върха на планината. Докато вървели 
по пътеката минали покрай един стар просяк, 
който ги попитал: „Накъде сте се забързали 
така?” Отговорили: „Отиваме да срещнем 
Исус на планината”. Просякът ги помолил: 
„Вземете ме с вас”. Но той бил стар и болен 
и не можел да върви. Монасите не искали да 
закъснеят и един след  друг му отговорили: „Не 
мога да те взема с мен, защото ще изпусна 
срещата с Исус”. Последен мина монахът 
Бихай и старецът помолил и него. Обзет от 
състрадание Бихай го качил на раменете си 
и се върнал в манастира за да се погрижи за 
него. Доста се измъчил, защото пътят обратно 

бил дълъг и просякът все повече му натежавал 
на раменете. 
 Когато стигнали манастира, Бихай взел 
съд с вода и коленичил, за да измие краката 
на гостенина. Когато подигнал поглед с 
трепет видял, че просякът бил самият Христос.  
Монасите се върнали разочаровани, без 
да видят никой по обяд на планината, нито в 
пустинята. Само Бихай видял Исус.

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх

Доц. д-р Иво Драганов
Председател на УС на 

Каритас София

Отец Петко Валов
Член на УС на Каритас София



Нашата мисия

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.

История

Каритас София е учредена на 31 август 1993, 
регистрирана е от Софийски градски съд 
на 20 април 1994 и е вписана в регистъра 
на Министерство на правосъдието под 
№20030416009, като юридическо лице с 
нестопанска цел – сдружение, определено 
за извършване на общественополезна 
дейност. През 90те години организацията е 
фокусирана върху спешната хуманитарна 
помощ с цел оцеляване във времето на 
икономическата криза. С началото на новия 
век започва развитието на дългросрочните 
грижи. За целта Каритас София се 
регистрира в Агенцията за социално 
подпомагане и Държавната агенция 
за закрила на детето, като лицензиран 
доставчик на социални услуги.

За кого се грижим

Всеки човек е създаден по Божий образ и 
в негово лице ние виждаме Бог. Следвайки 
думите на Христос „Каквото сте сторили 
на моите най-малки братя и сестри, мене 
сте го сторили“, ние се грижим за най-
страдащите, както бихме се погрижили 
за Него. Нямаме собствени средства и 
разчитаме на проектно финансиране, 
затова не можем да помагаме на 
индивидуални случаи. Подкрепяме 
стари хора, хора с увреждания, уязвими 
деца и семейства, бежанци, зависими 

от психоактивни вещества, жени в 
неравностойно положение, бездомни. 
Съдействаме и на хората, които искат да 
помагат като доброволци.

Как се грижим

Поддържаме следните стационарни грижи:
►  1 дневен център за стари хора в Покрован
►  1 дневен център за възрастни хора с 
увреждания във Веселиново
►  1 център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца и младежи с увреждания 
в София
►  3 центъра за подкрепа на деца и 
семейства в Малко Търново, Куклен, Баня и 
София
►  1 социален център за жени в 
неравностойно положение в София
►  1 център за интеграция на бежанци и 
мигранти в София

Мобилната ни теренна работа се 
изразява в:

►  4 екипа за домашни грижи за стари хора 
в Малко Търново, Бургас, Пловдив и София
►  2 екипа за грижа на улицата за бездомни 
в Бургас и София
►  2 екипа за контрол и превенция на 
туберкулозата сред бежанци и младежи в 
риск в София
►  1 екип от доброволци за образователни 
дейности с деца и възрастни бежанци в 
София

Къде работим

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

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

Нашите сътрудници

През 2016 организираните от нас дейности 
бяха реализирани от 88 платени служители 
и над 150 души доброволци. Както и при 
хората, на които помагаме, и тук няма 
значение религиозната принадлежност. 
Важно е хората да зачитат християнската 
етика. 



От 26-ти до 28-ми януари колеги от 
„Каритас Австрия” и журналисти 
от водещи австрийски медии 
бяха на тридневна визита в 
България, за да се запознаят с 
актуалните социални проблеми 
в България, по-особено детската 
бедност и миграционните 
процеси, както и с работата на 
Каритас София в тази сфера.

На 27-ми февруари в Борисовата 
градина със съдействието на 
Експириън България се проведе 
за трета поредна година 
забавното надбягване „Баба 
Марта бързала” в подкрепа на 
бежанците и търсещите закрила. 
Събитието имаше за цел да 
повиши информираността 
около бежанците, а събраните 
средства подпомогнаха 
дейността на „Проект бежанци” 
в регистрационните центрове.

„Каритас София” съвместно 
с Българския червен кръст, 
Сдружението на жените-
бежанки в България и фондация 
„Център Надя” стартира проект 
в подкрепа на търсещите 
международна закрила в 
България, който подпомогна 
повече от 500 мигранти при 
адаптирането им в българското 
общество.

През март посрещнахме 
четирима нови доброволци. 
Берна от Турция и Алма и Ана 
от Хърватия започнаха работа 
в екипа на “Проект бежанци”, 
а Карин от Австрия се включи в 
подкрепа на дейностите ни с 
деца в София.

От 1-ви май, със заповед 
на Агенцията за социално 
подпомагане, „Благовещение” 
започна работа като Център 
за социална рехабилитация и 
интеграция с държавно деле-
гирана дейност.  Тригодишният 
договор  гарантира над 60% 
финансиране за дейностите 
на центъра за 25 човека.

Като част от Годината на 
милосърдието, на 14-ти март 
стартира менторската ни 
програма в подкрепа на 
бежанците. Целта на програмата 
е да даде възможност на 
баженци, живеещи в София, 
да срещат своя ментор 
поне веднъж седмично и да 
говорят на български, както 
и да стимулира създаването 
на трайни приятелства между 
търсещите закрила и хора от 
местното население.
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Представители на „Каритас 
София” взеха участие в 
Регионалната конференция 
на „Каритас Европа”, която 
се проведе в Лурд в дните 
между 23-ти и 26-ти  май. На 
събитието присъстваха над 300 
представители от 42 европейски 
„Каритас” организации.

Обителта на Отците Успенци 
в Пловдив събра на тридневни 
духовни упражнения 30 
служители и доброволци 
на „Каритас София”, за да 
поговорят и размишляват над 
човешкото достойнство, как 
разбирането на Църквата 
за него се различава от 
индивидуалистичното и какво 
правят тя и Каритас за да го 
опазят.

През юли проведохме еже-
годния летен лагер за деца 
в риск, като тази година 
избрахме той да се състои в 
местността Беклемето. Децата 
се забавляваха и между тях се 
зародиха силни приятелства, 
поради което решихме да 
направим още една среща в 
началото на август, този път в 
центъра ни в Куклен.

Членовете на борда на 
директорите посетиха всички 
проекти, които „Каритас София” 
реализира извън столицата. Те 
се срещнаха с енорийските 
свещеници, с наши колеги 
и бенефициенти, както и с 
представители на местната 
власт. 

Десетки изпълнители и стотици 
гости се забавляваха часове 
наред на благотворителен 
концерт в Куклен, който 
организирахме с подкрепата 
на местната община в помощ 
на двама тежко болни младежи 
от града. Събрахме общо 5,505 
лева, които бяха разделени по 
равно. 

На 6-ти ноември екипите ни 
в София, Пловдив, Бургас 
и Ямбол отбелязаха Деня 
на „Каритас” като събраха 
средства за 54-годишната 
Мария от Пловдив, която е 
самотна майка и е прикована 
към леглото заради парализа. 
Средствата използвахме за да 
платим сметки на семейството, 
да купим лекарства за Мария и 
учебни пособия за 9-годишната 
й дъщеричка Силвия.

АКЦЕНТИ 2016 АКЦЕНТИ 2016
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ПАРТНЬОРИ:
Каритас Австрия е водещ наш 
партньор от учредяването на 
Каритас София през 1993. През 
2016 Каритас Грац ни съдейства 
за издръжката на центровете за 
работа с деца и семейства в риск, 
дневният център за стари хора и за 
интеграцията на бежанците.

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

Енория „Йона” (Швейцария) – 
Дългосрочно финансиране на 
социалния център „Рождество 
Христово” за жени в неравностойно 
положение в София.

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.

Финансиране на проект за изграж-
дане на подходяща за децата 
бежанци среда в регистрационно-
приемателните центрове за 
бежанци в София.

Финансиранe по доброволческия
Проект Бежанци.

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

Енория „Сан Джорджо” и 
Сдружение „Sentieri di Pace” –
Финансиране на някои от дей-
ностите в Център „Благовещение” 
за хора с увреждания в София.

Дългосрочно финансиране на 
грижите, които организираме за 
тежко болни и самотни стари хора 
в 5 населени места.

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

Сътрудничество по „Проект 
Бежанци”.

Финансиранe за център 
„Благовещение”.

Партньорство по Програма 
„Укрепване на Националната 
програма по подобряване кон-
трола на туберкулозата в България“ 
в подкрепа на уязвими в София.

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

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

Фондация Комунитас -- Помощта 
на фондацията през 2016г. бе 
насочена към хората с увреждания 
в София, бездомните в Бургас, 
старите хора в Покрован.

Хранителни продукти за директно 
разпространение и за готвена 
храна в социалния център „Рож-
дество Христово” за жени в нерав-
ностойно полoжение в София.

Национален Център „Европейски 
младежки програми и 
инациативи” -- Партньорство 
в приемането на доброволци 
по програмата „Европейска 
доброволческа служба”.

Община Тунджа – Възлагане 
управлението на Дневния център 
за възрастни с увреждания „Св.
Франциск” във Веселиново, като 
делегирана държавна дейност.

Столична община -- Възлагане 
на управлението на ЦСРИ за 
деца и младежи с увреждания 
„Благовещение” като делегирана 
държавна дейност и съдействие 
за организирането на кампанията 
„Баба Марта бързала” в подкрепа 
на бежанците.

Община Бургас -- 
Съфинансиране на теренната и 
стационарна работа с бездомни 

Община Куклен -- 
Съфинансиране и предоставяне 
на помещения за подкрепа на 
деца и семейства в риск.

Фондация „Херберт Степич” – 
Храна и обувки за децата в риск, 
за които се грижим в София, 
Куклен, Баня и Малко Търново.

Община Нова Загора и ОУ„Злати 
Терзиев” – Сътрудничество за 
предоставяне на обяд на уче-
ниците от социално-слаби 
семейства в Баня и помещения 
за реализиране на извънкласни 
дейности.

Община Малко Търново – 
Безвъзмездно отдаване на 
помещения за Центепа за деца и 
семейства в риск в Малко Търно-
во. Общината участва в 
издръжката на Центъра с битовите 
разходи.

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

Годишният отчет на сдружение 
„Каритас София“ за 2016 г. 
е отпечатан безвъзмездно от 
„БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.

НХА “Николай Павлович” - 
специализиращо обучение на 
студенти от магистърска програма 
“Арттерапия”.

Държавен департамент на САЩ 
- Дарение за проект „Мисия 
бъдеще” за подкрепа на жени и 
деца бежанци.

Сдружение „Лумен” – гр. Ахтопол 
– осигури участието на „Цветница” 
в първото издание на есенните 
ахтополски празници „Паламудени 
вдъхновения и странджански се-
денки”.

Посолството на Кралство 
Испания и Институт Сервантес 
– Организиране на културни 
мероприятия и посещения за 
бенефициентите на Каритас 
София.

Френски културен институт 
– Дарение на оборудване, 
организиране на култирни 
мероприятия и посещения за 
фициентите на Каритас София.

Чрез платформата TimeHeroes 
набираме доброволци.

Прием на бежанци в бакала-
варска програма „Приложни 
чужди езици за администрация и 
управление“.

Фонд “Убежище, миграция и 
интеграция“ – С финансиране 
по този фонд, ръководен от 
Дирекция „Международни 
проекти“ на МВР, Каритас София 
съвместно с БЧК, Съветът на жените 
бежанки в България и фондация 
„Център Надя“ предоставяше 
социална медиация, курсове по 
български език, психо – соцаилно 
консултиране и правна помощ на 
търсещи международна закрила.

Народно Читалище „Стоянка 
Соколова 1999” – Безвъзмездно 
отдаване на помещения в 
сградата за центъра за подкрепа 
на деца и семейства „Готови 
за училище” в ромския квартал 
Факултета в София.

Дарение за център 
„Благовещение”.

Бъди активен - Дарение чрез 
Каритас България за домашни 
грижи Пловдив.

Дарение за център 
„Благовещение”.

Дарение за дейностите ни в 
подкрепа на бежанците.

Дарение чрез Каритас България 
за домашни грижи Пловдив.
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Доброволците

 Да даряваш времето 
и усилията си, за да помагаш 
на бедните и нуждаещите се 
е важна част от това да бъдеш 
християнин. Католическата вяра 
ни учи да бъдем съпричастни 
един към друг и да си помагаме, 
да си подаваме ръка и да 
работим заедно, за да направим 
света по-добро място за всички 
ни. Доброволците, които идват в 
Каритас София с желание да 
правят добро не очакват нищо в 
замяна и са водени единствено  
от любовта си към човечеството. 
 В Каритас София вина-
ги взимаме под внимание лич-
ните интереси и таланти на 
доброволците, когато решаваме 
по кой проект е най-подходящо те 

да започнат работа. Няма 
определени изисквания, които 
човек трябва да покрие, за 
да се включи в нашия екип от 
доброволци. Единственото, 
което искаме е новодошлите 
да са мотивирани да помагат, 
да са склонни да развиват 
необходимите способности, 
за да го правят ефективно и да 
уважават Социалното учение на 
Католическата Църква. Всички 
доброволци минават през 
обучителен период и винаги 
могат да потърсят подкрепа и 
насока от техния координатор. 
Тя е на разположение от канди-
датстването им до получаването 
на сертификат за завършване 
на програмата.

 През 2016г. в нашите 
дейности се включиха над 170 
доброволци. По-голямата част 
от тях работиха по „Проект 
Бежанци” където обучаваха 
търсещи закрила поне по 2 
часа седмично за период не 
по-кратък от 4 месеца. Други 
се включиха в менторската ни 
програма за бежанци, помагаха 
с преводи, подкрепяха екипите ни 
в центровете за деца и младежи 
с увреждания или организираха 
образователни и развлекателни 
дейности в центровете за 
деца в риск. През 2016г. също 
така имахме 4 дългосрочни 
доброволки от други държави – 
1 от Турция, 2 от Хърватска и още 
една от Австрия.

Среща  на менторската програма за бежанци и търсещи закрила

Преди 10 години търсейки Моя път и смисъл в  живота, започнах 
работа като доброволец. Оттогава не търся повече. Работата 

с бежанци, не само осмисли живота ми, но и ме научи и  
продължава да ме учи да ценя живота и всички малки неща 
в него. Така стигнах до срещата ми с Каритас и „Мисия 
бъдеще”. Малка група от  доброволци се срещахме с 
деца-бежанци, преподавахме им български,  рисувахме, 
играехме и си разказвахме филми. Всички деца са еднакви  
независимо какъв език говорят и откъде са – всички те не 

обичат математика и боготворят Джак Спароу. Вярвам, че 
всяко дете крие в себе си потенциал, който може да бъде 

разгърнат, трябва малко помощ.
Лиляна Демирева

Доброволец по проект „Мисия бъдеще”

 Kазвам се Дани и участвах 
като доброволец в периода 
март-юни 2016г. в менторската 
програма на Каритас. Освен 
прекрасните спомени и моменти 
с хората, които срещнах, оста-
наха и приятелствата, които до 
ден днешен съм изключително 
благодарен и радостен, че 
създадох благодарение на ини-
циативата на организаторите.
В началото се срещнахме всички 
– българи и хора, които се е 
наложило да напуснат страната 
си поради войната там. След 
това се запознах и с моя нов 
приятел – Милад. Последваха 

регулярни седмични срещи, в 
които се опитвахме да изпълним 
мисията си, а именно Милад 
да практикува българския си 
език. Да си призная не мисля, 
че допринесох особено за това, 
имайки предвид, че много често 
превключвахме на английски, за 
да можем да комуникираме 
плавно, но се радвам, защото 
така постигнахме нещо, което 
според мен е дори още по-
важно в срещите ни. Опознахме 
се и се свързахме на човешко, 
приятелско ниво. Всеки разказа 
историята, стремежите и 
болките си и смятам, че зали-

чихме разликата в години, 
националност и предишен 
опит, създавайки едно добро и 
дълготрайно приятелство на две 
обикновени човешки същества. 
Благодаря на Каритас и на 
всички, които полагат усилия 
и дават от времето, живота 
и енергията си, за да правят 
света по-добър като работят 
отдадено за популяризиране и 
практикуване на идеята, че всички 
ние сме едно голямо семейство 
и различията ни са едно напълно 
нормално нещо, а не пречка за 
това да се обичаме като хора и 
да си помагаме един на друг!

Дани Йорданов (в лаво) и Милад
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68% от българските 

пенсионери живеят под 
линията на бедността

социални асистенти в София, 
Пловдив, Бургас и Малко 
Търново ние предоставяме 
комплексни домашни грижи, 
които включват следене на 
жизнените показатели (кръвно 
налягане, кръвна захар, пулс, 
температура), придружаване до 
болница, помощ в поддържането 

на личната хигиена (вкл. смя-
на на уринаторна торба/
памперс) и домакинството, 
упражнения за раздвижване и 
общо мобилизиране, помощ 
за преобличане и хранене. 
Домашните ни посещения са до 
2 часа, според индивидуалните 
нужди. Осигуряваме необходими 

помощни средства, като анти-
декубитални дюшеци, про-
ходилки, колички и други. Извън 
тези дейности, екипите ни също 
отделят време да поговорят с 
пациентите си, да ги изслушат и 
да им покажат, че техните чувства 
и мисли имат значение за нас. 
 

Домашни грижи през 2016г.

Стари, болни и самотни хора

достойно. Масово родителите, 
бабите и дядовците ни не успяват 
да покрият базовите си нужди от 
храна и лекарства.
 Те гладуват, студуват, 
лишени от здравна помощ. 
Разчитат на своите признателни 
близки и на добри съседи, 
но какво става когато такива 

няма?! В заника на живота им се 
настаняват мизерията и мъката. 
Очевидно е, че държавата не 
прави нужното за тези свои 
уязвими граждани. Могат ли и 
длъжни ли са организации, като 
Каритас София, да помогнат на 
всички?! Ние можем само да 
покажем начин за справяне с 

 Над 1/5 от българите са на 
възраст 65 и повече години, което 
нарежда страната на едно от 
челните места по застаряващо 
население в Европа. От 2,2млн. 
пенсионери в България 1,5млн. 
или около 68%  живеят под линията 
на бедността, която през 2016 
Министерският съвет определи 
като 314лв. на месец. Данните 
са скандални, неприемливи и 
показват една съвременна 
форма на геноцид. 
Държавата ни от 10 години 
членува в ЕС. Това й отрежда 
място сред развитите страни, 
които трябва да помагат на 
останалите. 
 Въпреки това в България 
старите хора са принудени 
да се борят не само с всички 
признаци на старостта, като 
самотата и влошаващото 
се здраве, но и с липсата на 
адекватни доходи, които да им 
позволят да изживеят дните си 

проблема. Използваме модел, 
който от десетилетия успешно 
работи в други страни. В България 
показваме този модел от 15 
години. Министерства и агенции 
си прехвърлят отговорността, 
защото хората имат нужда от 
комплексна грижа. Общините 
работят на парче, и то само 
когато има държавна програма, 
по която да кандидатстват. А 

хората питат защо, след 
като толкова дълго са 
внасяли осигуровки и са 

плащали данъци няма за 
всеки нуждаещ се социален 

асистент; защо личните им 
лекари не ги посещават вкъщи; 
защо гражданските организации, 
които искат да помагат, 
нямат достъп до държавно 
финансиране? Това питаме 
ние и партньорите ни от чужбина, 
с чиято подкрепа работим. ни 
еки-пи от медицински сестри и  

Иван Кокев от програмата ни за домашни грижи в София

 Екипът ни в София се състои от две 
медицински сестри и двама социални асистенти. 
През 2016 г. те се погрижиха дългосрочно за 66 
стари, болни и самотни хора и оказаха помощ 
еднократно или в кратки срокове на още 15 
извънредно нуждаещи се. Средно на месец 
бяха направени по 374 до-машни посещения.
 2016-та година постави ред изпитания пред 
старите хора, за които се грижим в София. 
Близките на много от тях почти престанаха да 
ги посещават. Това даде своя резултат върху 
емоционалното и здравословното им състояние 
и те започнаха да се чувстват все по-самотни. 
За да предотврати по-нататъшното влошаване 
на психичното им здраве, екипът ни се старае 
да отделя повече време за разговори с тях.
 В програмата ни не е включено доставянето 
на храна, но през изминалата година имахме 

възможност да получаваме излишната храна от ученически стол. Очите на гладуващите стари хора 
греят с искрена благодарност, всеки път когато им занесем нещо за ядене.

 През 2016 г. „Домаш-
ни грижи” в Бургас положи 
грижи за общо 18 души. 
Всички са стари хора с 
множество заболявания. 
Някои от тях имат близки, 
но те не могат да им пре-
доставят нужното внима-
ние, тъй като живеят далече 
или самите те имат нужда 
от помощ. Затова нашата 
работа е от изключителна 
важност. 
 Екипът ни от една 
сестра и един социален 
асистент направи средно 
по 132 посещения на 
месец.
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Казвам се Надежда Пеева и съм на 79 години. Родена съм в Бургас, 
където получих образованието си и работих дълго време като 

детска учителка. 
 С годините и след претърпени две тежки операции, 

здравето ми постепенно започна да се влошава. Лекарите 
препоръчаха да сменя климата и да се преместя на по-сухо 
място, което да влияе по-добре на опорно-двигателния ми 
апарат. Скоро след това се появи възможност със съпруга 
ми да започнем работа в Малко Търново и оттогава живея 
тукми, последваха още три операции и когато съпругът ми 
почина преди девет години, започна да става ясно, че няма 

да мога да се справя сама и че имам нужда от помощ. 
Екипът на Каритас София ми протегна ръка веднага и вече 

почти десетилетие ме посещават редовно в дома ми и полагат 
грижи за мен. Радвам се, че ги има и съм спокойна, че мога 

да разчитам на тях. Всяка седмица ги чакам с нетърпение, за да 
споделя и доброто и лошото в така еднообразното ми ежедневие.

 Мобилният екип за до-
машни грижи на Каритас София 
в Малко Търново обслужва не 
само града, но и околните 
села Стоилово, Граматиково и 
Звездец.
 Възрастта на хората, 
за които се грижим там, 
варира между 70 и 90 години, 
което изисква високо ниво на 
професионализъм и разбиране 
от страна на служителите ни, 
за да могат да отговорят на 
индивидуалните нужди на всеки 
пациент.

 През 2016г. преоблада-
ващата част от хората, на които 
помогнахме бяха жени - средно 
по 63 на месец, а броят на 
мъжете остана постоянен през 
цялата година - 9. Тежестта на 
случаите там не е като в големите 
градове, което ни позволи да 
поемем повече хора. Средно 
месечно се грижехме за 4 
лежащо болни и извършихме 
215 домашни посещения.
 Екипът ни в Малко Търно-
во се състои от медицински 
специалист, социален асистент, 

както и двама доброволци, които 
се отзовават на обажданията ни 
при нужда. Те оказват помощ 
на старите хора с всички техни 
потребности, включително меди-
цински грижи, пазаруване, пла-
щане на сметки, закупуване 
на лекарства, придружаване 
до лекарско заведение и 
т.н. Старите хора оценяват 
вниманието, което получават от 
нас и ни очакват с нетърпение в 
дните определени за посещения.

Менда Стефанова на 79 години от с. Стоилово

Дневен център „Св. Василий Велики” в Покрован

 В екипа ни в Пловдив работят две меди-
цински сестри и един социален асистент. Раз-
ширихме дейността си и вече посещаваме дом за 
деца сираци с физически и умствени увреждания. 
Това успяваме да направим с активната подкрепа 
на свещениците и монахините от енорията.
 Основната ни дейност обаче си остава 
грижата за стари, болни и самотни хора, които 
през 2016 г. бяха общо 48 души. Средно на месец 
направихме по 516 домашни посещения.
 В Пловдивската енория доброволчеството 
е дългогодишна традиция. Доброволци се грижат 
за трудно подвижни и самотно-живеещи хора 
в напреднала възраст и с тежки здравословни 
проблеми. 
 Доброволческата група и екипът ни от 
професионалисти работят много добре заедно 
под менторството на духовния си наставник Отец 
Петър Любас.

 Покрован има население 
от 80 души, 90% от които са над 
60-годишна възраст. Повечето 
живеят сами, защото са вдовици 
и вдовци. Получават минимални 
доходи от не повече от 260 лв.  
на месец, но се занимават със 
земеделие и така си помагат. 
Децата и внуците им рядко ги 
посещават.
 Дневният център на Каритас 
София „Св. Василий Велики” е 
тихо и уютно място, където всички 
жители на селото могат да пеят, 
да гледат телевизия заедно, да 
четат вестници, да играят настолни 
игри или просто да прекарват 
време в разговори. В центъра 
имаме отлично оборудвана кухня 
и предоставяме топла храна на 
15 души, а на други 25 носим по 
домовете. Това се налага тъй като 
в Покрован има доста трудно 
подвижни стари хора, които не 
могат да идват при нас всеки ден, 
а 10 въобще не могат да излязат извън пределите на къщите си.
За тях организираме три пъти седмично транспорт до центъра, за да могат все пак да поддържат 
едно нормално ниво на социални контакти. Освен това, екипът на Каритас София също осигурява 
посещения от лекар в селото, който прави и домашни визитации.
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 България и Румъния са две-
те държави с най-голям процент 
деца застрашени от бедност или 
социално изключване в целия 
Европейски съюз. Според данни 
на Европейската статистическа 
служба (ЕВРОСТАТ), публикувани 
в края на изминалата година, у 
нас 43,7 на сто от децата попадат 
в рисковата група.  
 Вероятността едно 
дете да бъде изключено 
от обществото расте с на-
личието на фактори като 
самотни, безработни или ниско 
образовани родители, лоши 
битови условия и недостатъчни 
социални помощи. Поради 
икономическата обстановка 
в страната, голяма част от на-
селението бива изправено пред 
подобни трудности, но все пак 
те остават най-често срещани 
сред ромското малцинство. 
Това дава своето отражение 
и върху децата от ромски про-

изход, от които едва 42% са 
обхванати от предучилищно 
образование, а други 23% от тях 
между 7 и 15 години остават извън 
образователната система. 
 Една от целите на Каритас 
София е да обърне тази тен-
денция, като оказва социално-

образователна помощ, както на 
децата в риск, така и на техните 
семейства. Опитът ни показва, 
че участието на родителите в 
развитието на подрастващите е 
ключово за постигането на добри 
резултати. В повечето случаи 
получаваме голяма подкрепа 
от близките, които оценяват важ-
ността на своя принос.

 Освен ежедневната ра-
бота, която извършваме в нашите 
социално-образователни цен-
трове, през 2016 органи-зирахме 
и летен лагер в местността 
Беклемето. В него взеха участие 
деца от различни градове в 
България, както и малчугани от 
дейностите ни в подкрепа на 
търсещите закрила. Целта на 

мероприятието бе да възпита 
толерантност у децата и 
да им позволи да развият 

своите спортни и творчески 
способности.
 За началото на учебната 
година осигурихме спортни 
обувки на 168 деца и пантофи 
за 66 деца. Предоставяме топла 
храна, сандвичи, плодове в 
ежедневните ни дейности, как-
то и хранителни продукти за 
упражненията по готварство.

 
Всяко второ дете 

в България e в риск от 
социално изключване
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Деца от Център „Готови за училище” във Факултета, София
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 Куклен е малко градче в 
полите на Родопите, което има 
население от 6,000 души със 
смесена етническа и религиозна 
принадлежност. Посетителите 
на нашия център са също 

толкова различни един от друг. 
Грижим се за деца и техните 
семейства с цел превенция на 
отпадане от училище, превенция 
на проблемно или девиантно 
поведение, предотвратяване 
на ранните бракове, обучение 

в умения за самостоятелен 
живот и социална интеграция. 
Предоставяме и логопедична и 
психологична подкрепа. 
 През 2016г. центърът 
работи с общо 45 деца на 
възраст между 3 и 15 години. От 

Достъп до образователни ресурси 
в с. Баня, общ. Нова Загора

Център за подкрепа на деца и семейства „Св.Св. Кирил и 
Методий” в Куклен

 В местното училище в Баня се обучават само 
деца от ромски произход. Ние се стремим да 
създадем благоприятни условия за социалната 
им интеграция, да развием потенциала им и да 
им помогнем да продължат образованието си в 
по-горна степен.
 За целта всеки ден подкрепяме училището в 
осигуряването на топъл обяд, като доказана практика 
за стимулиране на редовното посещение на 
учебните занятия. Подобряваме училищната среда 
чрез ремонти на класните стаи и осигуряваме 
учебни материали, пособия, както и съвременна 
мултимедийна техника. Сътрудничим си с родитело-
учителската асоциация и ангажираме пряко 
родителите. Редовно провеждаме екскурзии за 
децата постигнали добри резултати в училище, 
което насърчава останалите също да полагат 
повече старание. Организираме и няколко клуба по 

интереси: Гражданско образование, Художествено четене, Театрално студио, Практична домакиня 
и Млад изследовател. През 2016г. особено популярен сред децата бе клуб „Практична домакиня”. 
 Дейността ни в селото има видими резултати. Броят на децата напуснали преждевременно 
училище в Баня намаля в пъти след 2010г., а средният успех на учениците достигна Много Добър.



тях 30 бяха в риск от отпадане 
от училище или с проб-
лемно поведение във взаимо-
отношенията си с връстници и 
възрастни, а останалите 15 – с 
артикулационни нарушения 
и специални образователни 
потребности. За тях всекидневно 
полагаха грижи възпитатели, 
арт-терапевт, психолог и лого-
пед. 
 Арт-терапията успешно 
развива творческите заложби 
на децата и прави ежедневието 
им по-забавно чрез различни 
ателиета и мисловни игри. 

Творбите им ги карат да се 
чувстват специални и също 
така ги мотивират да посещават 
центъра всекидневно, което ни 
дава възможност да поддържаме 
и останалите дейности успо-
редно с това. Логопедичната 
и психологична подкрепа, на 
свой ред, помагат на децата 
да превъзмогнат своите езиково-
говорни, поведенчески или 
емоционални нарушения и 
създават култура на общуване, 
където споделяме и заедно 
търсим решение на проблемите. 
Редовно осъществяваме и кон-

султации с родителите, при които 
те получават съвети и насоки от 
нас как да подобрят състоянието 
на своето дете.
 През изминалата година 
организирахме две събития с 
благотворителна цел, концерт 
и базар, в които децата с 
удоволствие взеха участие и ни 
помогнаха да съберем общо 
7,500 лв. Средствата разделихме 
поравно и дарихме на малката 
Даяна, която все още не може 
да ходи след претърпяна тежка 
катастрофа, и на Тарик, който 
е с онкологично заболяване.
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  Павлина или Пама, както я наричат родителите й, започна да 
посещава центъра ни за подкрепа на деца и семейства „Готови за 

училище” през есента на 2015г. Периодът на адаптация бе много 
труден за нея. 

 В началото постоянно плачеше за майка си и не се 
включваше в никакви игрови ситуации. Не знаеше български 
и когато искаше нещо, се обръщаше към нас на ромски 
език. Не можеше да се храни самостоятелно, да се обслужва 
сама, липсваха й елементарни културни, хигиенни и игрови 
навици. Не общуваше с никого освен с персонала и със своя 
съсед Юли - дете на нейната възраст, което по същото време 

с нея започна да посещава центъра. Тя играеше единствено 
с него и изпитваше силна ревност, когато Юли се заиграваше 

с другите деца.
  В процеса на усилената и постоянна работа на екипа 

на „Готови за училище” чрез игри, занятия, напътствия и работа със 
семейството постепенно Павлина започна да се променя. Започна да 

се храни самостоятелно, да спазва правилата поставени от нас, да играе и с другите деца, научи 
песни и стихчета на български. Започна да говори български и за възрастта си вече го владее доста 
добре.
 Екипът забелязва в нея доста лидерски качества, придружени от богата емоционалност. 
Безспорно навиците и уменията, които Павлина е придобила и развила в центъра на Каритас София 
са добри предпоставки за плавния процес на адаптация в последващата училищна среда.

Център за подкрепа на деца и семейства „Готови за училище” 
в кв. Факултета, София
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 „Готови за училище” 
предлага комплексна социално-
образователна подкрепа на 
50 ромски деца и техните 
семейства в столичния квартал 
Факултета. Екипът ни от педагози 
и логопеди изготвя програми, 
адаптирани към конкретните 
нужди на децата и оказва помощ 
с овладяването на българския 
език.
 През 2016г. работихме 
с 35 деца от предучилищна 
възраст и 15, учещи в 1-ви до 7-ми 

клас. Повечето от тях посещават 
центъра редовно и в резултат са 
натрупали значителни социални 
умения, включително хигиенни 
навици, култура на хранене 
и спазване на правилата за 
поведение във и извън центъра. 
 Към края на годината, 
85% от децата можеха да се 
справят успешно с поставените 
им задачи по български език и 
литература, а 89% общуваха 
добре с връстниците си и 
спазваха нормите поставени от 

нас. Активно следим развитието 
на бенефициентите ни и след 
приключване на работата им 
в центъра. Всеобщото мнение 
на учителите в приемните детски 
градини и училища е, че децата 
от „Готови за училище” са сред 
най-добре подготвените.
 Репутацията на центъра 
сред местното общество в 
квартала е безупречна и услугите 
ни стават все по-търсени.

Работилница за картички за децата от Център „Готови за училище” във Факултета

 Деветдесет процента от децата, за които 
се грижим в „Цветница”, са от ромски произход. 
През изминалата година обхванахме 67 деца 
на възраст между 3 и 18 години. Повечето от тях 
живеят в крайна бедност, недохранени са, често 
боледуват, изправени са пред риск от отпадане 
от училище и страдат от агресивно поведение 
в семейството или общността. Нашата 
основна задача е да ги предпазим от социално 
изключване, като стимулираме промяна, както в 
тяхното поведение, така и в това на близките им. 
 Програмата ни е много разнообразна 
и включва помощ с усвояването на училищния 
материал, занятия по здравословно хранене, 
хигиенни навици и готварство, изучаване 
на природата, а също и консултации с 
родителите с цел подобряване на отношенията 
в семейството. За първи път през 2016г. 
проведохме и едноседмична съвместна сесия със студенти от департамента по изкуства на Нов 
български университет на основата на психодрамата. През декември, като част от инициативата 
на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”, служители на банката в Бургас организираха 
Коледна работилница с децата за изработване на коледни играчки. 
 Крайният резултат от всички тези дейности е, че само след първите 2-3 седмици в центъра, 
бенефициентите ни значително напредват с развитието си. Всички деца от 4-ти и 7-ми клас 
преминаха успешно държавното външно оценяване по български език и математика, а останалите 
завършиха учебната година – 1/3 от тях с много добър успех. Ефектът от нашата работа е видим 
и привлича голяма подкрепа от институции, доброволци и местни дарители.

Център за обществена подкрепа „Цветница” в Малко Търново
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Бездомни и зависими

 Според данни на На-
ционалния статистически ин-
ститут (НСИ) и тези на непра-
вителствените организации 
работещи на терен, с всяка 
изминала година броят на 
бездомните в България се 
увеличава. Една от причините 
за това е липсата на адекватна 
социална услуга, която да 
помогне на хората веднъж 
останали без дом, да 
се завърнат успешно 
към обществото. Много 
и различни са факторите, 
поради които някой може да се 
озове на улицата, като сред най-
често срещаните са семейни 
конфликти, домашно насилие, 
загуба на работа, зависимости, 
заболявания, непогасени кредити 
или жилищни измами.
 Противно на представите 
на много хора, бездомните у нас 
не са ниско образовани. Около 
50% са завършили сред-но, а близо 

¼ имат висше образование. 
Мнозинството разполагат и с 
доста сериозен трудов стаж. 
Въпреки това, цялостните нагласи 
към тях остават негативни. Често 
биват набеждавани, че сами са 
предизвикали обстоятелствата, в 

които се намират и не заслужават 
нашето съчувствие. За много, 
тази липса на разбиране у 
обществото е най-мъчителният 
аспект от живота на улицата.
 Трудностите и усещането 
за безизходица подтикват не 
малка част от бездомните към 
употреба на психоактивни 

вещества. Процентът, за 
които зависимост е сред пър-
вопричините да останат без 
дом е сравнително нисък, 
но развиването на такава в 
последствие е по-скоро правило, 
отколкото изключение. Най-често 
бездомните в България посягат 
към алкохола, но не е малък 

броят и на пристрастените 
към опиати.  Освен със 
зависимостта си, много 
от тях трябва да се борят 
и със здравословните по-

следствия, които я съпътстват 
– от леки инфекции до живото 
застрашаващи заболявания 
като хепатит, туберкулоза и ХИВ/
СПИН. 
 Дейностите на Каритас 
София в столицата и Бургас 
целят да помогнат както на 
бездомните, които не употребяват 
психоактивни вещества, така и 
на онези, които са зависими.

 През 2016г. екипът ни оказа медицинска и 
логистична помощ на 2,128 зависими, повечето от 
които бездомни. Сред услугите, които предоставяме 
в София са тестване за кръвно и полово преносими 
болести, придружаване на заразените до лекарско 
заведение, предоставяне на храни, напитки и дрехи 
както и съдействие за прием в центровете за временно 
настаняване, особено през зимния сезон. 
 Броят на терените, на които осъществяваме 
дейностите си се увеличи през 2016 и вече работим 
на цялата територия на столицата.

 
50% от бездомните 

в България са завършили 
средно, а близо 1/4 имат 

висше образование

 Тодор е на 63 години. Когато за пръв път започна да посещава 
стационарния център в Бургас живееше в една изоставена сграда 

с още 10 човека.
 Тодор обаче е по-различен от останалите. Работил е през целия 

си живот и никога не е употребявал алкохол. За съжаление 
не винаги е попадал на лоялни работодатели и затова на 63 
години все още няма достатъчно стаж, за да получи пенсия.
 Няколко дни преди Коледа Тодор изведнъж престана да 
идва при нас. Беше в тежко състояние - не можеше да става 
и не се хранеше. Краката му бяха почернели и имахме 
съмнения, че са измръзнали. 

 В спешното съобщиха на Тодор, че краката му трябва да 
бъдат ампутирани, но той отказа и помоли да бъде превързан 

и освободен. Успяхме да го настаним в общинския приют.
 Скоро след това заведохме Тодор на преглед при съдов хирург, 

чийто обстоен преглед показа, че не става дума за измръзване, а за 
доста усложнена гъбична инфекция, придружена най-вероятно от диабет. 

Краката на Тодор можеха да бъдат спасени. Към момента Тодор вече почти се е възстановил.

Мобилен център за работа с хора употребяващи
 психоактивни вещества (ПАВ)

 В Бургас екипът ни подпомага без-
домните чрез предоставяне на топъл обяд 
и напитки, раздаване на безплатни здравни 
медикаменти и хигиенни консумативи като 
болкоуспокояващи, противовъзпалителни 
и мокри кърпи, социално консултиране, 
насочване към различни институции, както 
и чрез оказване на помощ при издаването 
на лични документи. Разполагаме със 
стационарен център, където бездомните 
могат да се изкъпят, да изперат дрехите си 
и да получат нови от нас.
 През 2016г. в Бургас раздадохме над 
2,700 топли обяда в центъра и по време на 
мобилните ни обходи. От възможността да 
се хигиенизират при нас се възползваха 109 
души, а лекарства бяха раздадени 86 пъти. 

 Мобилна и стационарна грижа в Бургас

Бездомен (в дясно) и зависим (в ляво) в Бургас. Снимка Anny H. Photography
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Бежанци и търсещи закрила

 Общият брой на чужде-
странните граждани потърсили 
международна закрила в 
България през последните две 
години е почти 40,000 (18,990 през 
2016г).Преобладаващата част от 
тях идват от райони помрачени 
от тежки военни конфликти, сред 
които Афганистан, Сирия и Ирак.
 Пристигайки в страната, 
много от търсещите закрила 
не разполагат с никакви 
финансови средства, а 
някои нямат и документи 
за самоличност. Тези 
хора са една изключително 
уязвима група, не само заради 
ужаса, който са преживели, но 
и заради това през което им 
предстои да минат тепърва. 
Адаптацията в нова държава и 
различна култура може да бъде 
предизвикателство за всеки 
един от нас, но тя представлява 
особено голяма трудност за 

търсещите закрила, които чес-
то срещат неразбиране и нега-
тивни нагласи от страна на 
местното население.
 Подобна липса на съ-
чувствие и толерантност е в 
пълен разрез с ценностите, 
които Каритас София изповядва. 

Християнството диктува съпри-
частност със страдащия 
и нуждаещ се човек, без 
да дискриминира на база 
вероизповедание или етническа 
принадлежност. „Защото тако-
ва е благовестието, което чух-

те изпърво, - да любим един 
другиго” (1 Йоан 3:11). Нашата 
организация вярва в любовта 
към ближния и в отговорността 
на всеки един от нас да сподели 
благата дадени му от Господ с 
онези, към които животът е бил 
по-суров.
 Поради рязкото 

увеличение на броя на 
пристигащите в последните 

няколко години, Каритас 
София сформира цял 
отдел, чиито усилия са 

насочени единствено 
и само към подобряване 

ситуацията на търсещите 
закрила у нас. Към момента 
екипите ни работят по три 
проекта и наскоро приключиха 
четвърти, чрез които през 2016г. 
успяха да помогнат под една 
или друга форма на около 
5,000 чуждестранни граждани, 
потърсили убежище в България.

 
18,990 чуждестанни 

граждани са потърсили 
международна закрила в 

България през 2016г. 
(ЕВРОСТАТ)

Екскурзия за бежанци до Благоевград с цел запознаване с местната култура

Търсещи и получили международна закрила

Център за социална рехабилитация и 
интеграция „Св. Анна” в София

 “Св. Анна” специализира в предоставянето 
на социална медиация за достъп до здравни и 
социални услуги, трудова заетост, психологическа 
подкрепа и правни консултации. През 2016г. при 
нас се регистрираха 287 нови клиенти.
 Техните нужди в повечето случаи са по-
скоро комплексни отколкото една конкретна. 
Включват записване на децата в учебно заведение, 
закупуване на лекарства и финансова подкрепа 
за покриването на задължения като режийни 
разходи, наеми и здравни осигуровки. Все пак, 
помощта ни остава най-често търсена във връзка 
с получаване на достъп до здравната система.

 През изминалата година успяхме да 
запишем 7 деца на търсещи закрила в детска 
градина, а други 7 бяха приети в училище. 
Намерихме и дарител, който ни предостави 
компютри с образователен софтуер за по-
големите.
 Eкипът ни помогна и на 45 души да намерят 
работа. Повечето от тях работят в сферата на 
ресторантьорството или във фризьорски салони, 
но има и такива които притежават добро ниво 
на английски език и бяха наети в call център като 
експерти обслужване клиенти с майчиния си език. 
За постъпването на по-високо квалифицирана 
позиция, особено полезни са курсовете по 
български език, които предоставяме в “Св. Анна”. 
През 2016г. 53-ма търсещи закрила преминаха 
през един от курсовете ни за ниво А1 или А2, като 
38 завършиха успешно.
 В рамките на Годината на милосърдието, 
през януари стартирахме и менторска програма 
между търсещите закрила и български ментори 
на основата на общи интереси. Създадохме 74 
двойки, които в продължение на 4 месеца се 
срещаха ежеседмично, за да прекарват време 
заедно. Основната цел бе да дадем възможност 
на търсещите закрила да упражняват уменията 
си по български език и да създадат контакти 
извън бежанската общност. Програмата даде 
много добри резултати и получи награда за 
доброволческа инициатива на годината лично 
от г-н Росен Плевнелиев.

Проект „Спешна помощ за бежанците”

 Чрез този проект Каритас 
София предоставя различни 
видове продукти за търсещите 
закрила в България. Служителите 
ни поддържат постоянна връзка с 
дирекциите „Гранична полиция” 
и „Миграция” на МВР, както и с 
Държавна агенция за бежанците 
към Министерски съвет. Въз 
основа на разговорите с техни 
представители се изготвят 
листи за закупуване на най-
необходимото.
 Наблюденията на екипите 

ни са, че във всички териториални 
поделения на тези институции 
съществуват едни и същи 
проблеми. Битовите условия 
са много лоши, в бюджета им 
не са заложени средства за 
постелен инвентар или хигиенни 
материали, както за поддържане 
на лична хигиена, така и на 
чистотата в санитарните и 
спалните помещения. В ле-
карските кабинети липсват 
елементарни медикаменти 
против настинка и главоболие, 

храната не е съобразена с 
детските нужди. Лошата хи-
гиена допринася за появата 
на краста и други паразитни 
епидемии, което наскоро доведе 
до ожесточен сблъсък между 
мигрантите  и жандармерията 
в центъра в Харманли. Поради 
тези причини през 2016г. основно 
предоставяхме постелен инвен-
тар, санитарни и хигиенни при-
надлежности и материали, хра-
нителни продукти, детски храни, 
памперси и медикаменти.



24 Каритас София Годишен отчет 2016

 С настъпване на летни-
те месеци решихме да пре-
установим предоставянето 
на хуманитарна помощ, а 
остатъчните средстава да 
използваме през ноември и 
декември на 2016. Нуждата от 
подобно подпомагане е посто-

янна, но нашите възможности са 
ограничени и за да ги използваме 
максимално ефективно и 
ефикасно изчакахме зимата 
на 2016 и акцентирахме на 
Малко Търново. Там чужденците 
преминават границата и винаги 
Гранична полиция е изправена 

пред едни и същи проблеми: 
неналичие на материална 
помощ за бедстващи хора. 
През ноември и декември 
организирахме 12 раздавания 
на храни и хигиенни материали 
в Малко Търново. Предоставена 
е помощ на 227 бежанци.

25Търсещи и получили международна закрила

 Проект Бежанци е до-
броволческа инициатива, ко-
ординирана от Каритас София 
и Cи Ви Ес България. Чрез нея 
предлагаме образователна 
подкрепа и широк спектър 
от дейности за търсещите 
международна закрила съв-
местно с Държавна агенция за 
бежанците в София. Повече от 
150 доброволци взимат участие в 
проекта всяка година, като някои 
от тях идват от други държави, 
сред които Австрия, САЩ и 
Хърватска, готови да предложат 
помощта си. 

 За първи път през тази 
година започнахме да пред-
лагаме и уроци по математика 
и наука в центъра във Военна 
рампа. През април, представител 
на Фондация за децата в риск 
по света проведе обучение за 
наши доброволци и предостави 
инструменти и материали, кои-
то те да използват в бъдеще в 
програмата си „Музиката е 
движение”.
 Също така постигнахме 
споразумение с Министерство 
на вътрешните работи и от юни 
започнахме дейности в центъра 

от затворен тип в Бусманци. Тези 
включват уроци по английски 
и ориентация в българската 
култура, както и креативни 
занимания за децата.
 През 2016г. продължихме 
да получаваме подкрепата на 
две от най-престижните училища 
в столицата – Международна 
гимназия Златарски и Англо-
американското училище. През 
пролетните и летни месеци 
организирахме екскурзии за тър-
сещите закрила до исторически 
и културни забележителности във 
и извън столицата.

Проект Бежанци

Следобеден чай в приемния център за бежанци във Военна рампа

 През 2016г. Каритас София, Българският 
червен кръст, Съветът на жените бежанки в и 
Фондация център Надя проведоха съвместен 
проект за подпомагане първоначалната адаптация 
на търсещите закрила. Проектът бе финансиран 
от европейския Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция” през Министерство на вътрешните 
работи и продължи от януари до ноември.
 Основните услуги, които предлагахме 
включваха социална медиация за достъп до здрав-

ната система и различни институции, курсове 
по български език за ниво А1 и А2 в приемните 
центрове на Държавна агенция за бежанците и в Св. 
Анна, както и правни консултации, психологическа 
помощ и емоционална подкрепа. За да запознаем 
търсещите закрила с дейностите си, проведохме 
срещи, разлепихме 50 плаката и раздадохме 
600 брошури на арабски, фарси, английски и 
френски. Информационната кампания беше 
доста успешна и успя да генерира много повече 
интерес, отколкото първоначално очаквахме.
 Например, започнахме с нагласата, че 
ще предоставим социална медитация на около 
500 души, а бяхме потърсени от повече от 3,000. 
Цифрите са значително по-високи от началната 
ни оценка и за всички други дейности – 269 души 
се записаха за един от езиковите ни курсове, като 
92 завършиха успешно; 276 търсещи закрила, 
включително непридружени деца, получиха 
психологическа подкрепа и бяха проведени 403 
правни консултации.
 Проектът осигури една много комплексна 
услуга за бежанците и мигрантите в България. Това, 
което също така го прави уникален е, че е първият 
съвместен проект в сферата на убежището между 
неправителствени организации.

Общ проект с още три неправителствени
организации

43-годишният Муниб е от Иракски Кюрдистан и идва в България през 
юни 2015г. В родината си е работил като митничен служител, но 

има проблеми с управляващата партия и се налага да избяга, 
оставяйки цялото си семействo назад. Когато пристига в България, 

Муниб прекарва десет месеца в центъра във Военна рампа 
преди да получи статут на бежанец. Казва че му е отнело 
само два дни на българска почва, за да се убеди че иска 
да остане и да живее тук.
 След като урежда документите си, става време Муниб да 
започне да се установява. Първата му работа е като преводач 
в центъра във Военна рампа, където подкрепя други като него, 

преминаващи през същия тежък процес за получаване на 
легален статут. Днес Муниб работи за Каритас София. Провежда 

срещи с хора от трите бежански центъра в София – Овча Купел, 
Военна рампа и Враждебна – установява какви нужди имат и 

се опитва да им предостави подкрепа чрез социална медиация. 
Благодарен е за шанса, който му дадохме да се присъедини към екипа 

ни и ние не бихме могли да бъдем по-щастливи, че е при нас. Историята на Муниб доказва, че 
България може да бъде много повече от  транзитна държава за бежанците и мигрантите. За него тя 
е втори дом, място където се чувства сигурен и оценен. Надява се, че Каритас София ще продължи 
да се разраства и че заедно ще можем да помогнем на повече хора.



 „Рождество Христово” подкрепя жените в 
нeравностойно положение чрез трудово-
социални консултации, помощ с намирането 
на работа и квартира, както и чрез предоставяне 
на възможност за допълнителни доходи в нашето 
социално предприятие за изработка на сувенири. 
Разполагаме със защитено жилище за кризисно 
настаняване на уязвими майки с деца.
 Обновената и реконструирана къща в ж.к. Люлин, 
която използваме от 2015г. ни позволи да разширим 
дейността си. От тази година на третия етаж на 
центъра вече функционира детска почасова 
занималня, която към момента има платена група 
от около 10 деца.
 Продължаваме да работим като социална 
трапезария, предоставяща обяд на място или за 
вкъщи срещу минимално заплащане, като крайно 
нуждаещите се хранят безплатно. От ноември до 
март два пъти седмично раздаваме и топли сандвичи 
на 150 бедни.
 През 2016г. услугите на центъра потърсиха 62-ма 
души, от които 57 майки, 3 баби които се грижат за 
внуците си и двама самотни бащи. Общият брой 
на децата, на които помогнахме през изминалата 
година е 94.

Жени в неравностойно положение

 Под чадъра на термина 
„жени в неравностойно поло-
жение” влизат различни групи 
от уязвими жени, сред които 
самотни майки, многодетни 
майки, жертви на домашно 
насилие или сексуален 
тормоз, майки с психически 
или физически увреждания, 
както и жени изправени 
пред тежкия избор 
дали да задържат 
или не бъдещото си 
дете.Стремим се да 
подадем ръка на всички тях и 
да помогнем за изграждането 
на силна емоционална връзка 
между майка и дете, която да 
предотврати предприемането 
на аборти или настаняването 
на новородените в домове за 
сираци.
 Изследване на ЕВРОСТАТ 
от 2015г. показа, че у нас 

самотнитe родители са повече 
от 400,000 или около 14,7% от 
общия брой на българските 
домакинства.  Тук е важно да 
се отбележи, че за целта на 
изследването под „самотни 
родители” се разбира жени 

изоставени от брачния си 
партньор след развод, майки 
които отглеждат детето си 
след извънбрачно раждане 
или овдовели жени. Мъжете, 
грижещи се сами за децата си 
не са отчетени в случая. Макар те 
да са значително по-малко, през 

годините в центъра на Каритас 
София „Рождество Христово” 
са търсили помощ и не малък 
брой татковци.
 Друга обезпокоителна 
тенденция е броят на абортите 
в страната. През 2016 в България 
бяха направени близо 26,000 

аборта, а изоставените 
и приети в държавни 

институции деца до 
3-годишна възраст всяка 
година  са над 2,000. Тази 

статистика е изключително 
прите-снителна, особено за 

организация като Каритас Со-
фия, която споделя ценностите 
на Католическата църква. Ние 
вярваме в правото на живот и 
достойно съществуване на всяко 
бебе от момента на зачеването 
му и работим с всички сили да 
защитим децата, майките и 
бащите, които идват при нас в 
търсене на закрила. 
 

 
Самотните родители у 

нас са над 400,000 или 14,7% от 
общия брой на българските 

домакинства

Апреле Мае Лереа Каниете от Филипините и дъщеричката й Микаела
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 Айшату е от Гамбия и е на 34 години. В родината си се омъжва 
за български гражданин и ражда момиченце – Мина. Скоро след 
това със съпруга й идват да живеят в България, но културните 
различия стават повод за чести свади помежду им. С времето 
отношенията им се влошават дотолкова, че бащата завежда 
дело за лишаване на майката от родителски права и се заема 
сам да отглежда Мина. След развода вече бившият съпруг 
на Айшату заминава да живее в Испания с друга жена и 
взима детето със себе си. 
 През 2016г. обаче, бащата на Мина умира и тя остава да 
живее при чуждата жена. В периода между развода и смъртта 
на бившия й съпруг, Айшату живее е и работи в България, тъй 
като има статут на постоянно пребиваваща като майка на 
български гражданин. 
 В началото на изминалото лято Айшату остава без работа и 
губи квартирата си. Потърси ни и ни помоли за помощ. Приехме я в 
защитеното жилище на център „Рождество Христово” и й съдействахме 
да се регистрира в Бюрото по труда, за да си намери нова работа. Търсихме на различни места, 
но тъй като няма образование, опциите бяха лимитирани, а и Айшату не беше склонна да работи 
каквото и да е. През летните месеци беше барман на морето, а през есента намерихме начин 
да я включим в курсове за масажист, които Каритас София заплати. Завърши успешно, получи 
диплома за квалифициран масажист и вече практикува. Очаква скоро дъщеря й да се прибере 
при нея. Намерена е квартира, в която Айшату няма търпение да заживее заедно с Мина.

Социален център „Рождество Христово” 
в София
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Хора с увреждания

 Според Световната тър-
говска организация хората с 
увреждания представляват около 
10% от населението на всяка 
държава. У нас статистиката е 
малко по-различна, поне съдейки 
по последното преброяване 
на населението от 2011г.  То 
показва, че лицата с призната 
трайно намалена работо-
способност или степен 
на увреждане в Бъл-
гария са 474,267 или 
малко над 6% от общия 
брой на българите. От тях 
9,039 са деца по това време, 
а останалите са на 16 или повече 
години. 
 За съжаление държавата 
ни не успява да се погрижи 
успешно за тези хора, които 
въпреки че са с по-специални 
нужди също са равноправни 
членове на обществото. През 
2013г. проучване на ЕВРОСТАТ 
установи, че хората с увреждания 

в България са с най-нисък 
социален статус в цяла Европа, 
като повече от половината живеят 
на границата на бедността. 
Освен ниските доходи, те срещат 
и ред други спънки, сред които 
дискриминация по отношение 
на достъп до образователната 

система и здравеопазването, 
неразбиране и отлъчване от 
обществото, както и една силно 
недостъпна архитектурна среда, 
която в много случаи ги превръща 
в затворници в собствените им 
домове.
 Особено тежко е отглеж-
дането на дете с увреждане. 

Липсата на  адекватно съдействие 
от страна на държавата притиска 
родителите до стената и често 
унищожава възможностите за 
професионално развитие ако 
не и на двамата, то поне на 
един от тях. Не всеки е способен 
да понесе трудностите, които 
съпътстват отглеждането на дете 

с увреждания и не малко 
семейства се разпадат 

при наличието на такъв 
проблем.
Неминуемо родителите 

също страдат. Спънките 
оказват влияние и върху тях-

ното психично здраве. Чрез 
основните си услуги, сред които 
кинезитерапия, арттерапия, 
трудотерапия, и индивидуални 
консултации със пациента и 
близките му целта на Каритас 
София е да подпомогне не 
само хората с увреждания, но 
и техните семейства.
 

 
Хората с увреждания 

представляват малко над 6% от 
общия брой на населението на 

България 

Кинезитерапевтът Еми Захариева и нейната пациентка Нина Петрова

Център за социална рехабилитация и интеграция 
„Благовещение” в София

Дневен център за хора с увреждания „Св. Франциск” в 
с.Веселиново, общ. Тунджа

 „Благовещение” разпо-
лага с мултидисциплинарен екип 
от 8 души – психолог, логопед, 
трудотерапевт, арттерапевт, 
медицинска сестра, социален 
работник, социален асистент и 
шофьор.
 Услугите, които предла-
гаме са широкоспектърни и 
включват индивидуални консул-
тации с бенефициентите и тех-
ните родители, психологична 
помощ, говорна и кинезитерапия, 
обучения в посрещането на 

ежедневни отговорности като 
пазаруване, грижа за тялото, 
ориентиране във времето по 
часовник и календар, както и 
терапия чрез трудови и арт ате-
лиета. В центъра са сформирани 
и групови програми по петанк, 
литература, етично отношение 
спрямо животните, здравни бесе-
ди, адаптиран тенис и други.
 През 2016г. сътрудничес-
твото ни със Столична община, 
което досега се изразяваше 
в безвъзмездно предоставяне 

на помещения, се задълбочи 
в посока разкриване на 
делегирана държавна дейност. 
Според договора ни с Общината 
капацитетът на „Благовещение” 
е 25 човека, но поради малкия 
брой на центровете от тип ЦСРИ 
и високото търсене на нашата 
подкрепа, често се налага да 
надхвърляме тази горна граница. 
През 2016г. работихме с 28 деца 
и възрастни с увреждания.

 ДЦВХУ „Св. Франциск“ 
функционира като социална 
услуга за общността във 
Веселиново и има капацитет 
от 20 места, като през 2016г. 
всички те бяха запълнени. Това 
е делегирана държавна дейност, 
т.е. финансирането се осигурява 
от държавния бюджет чрез 
Общината.
 Сградата е разположена 
на удобно и комуникативно 
място в центъра на селото, 
в близост до читалище, парк 

и автобусна спирка. Екипът 
ни се състои от 7 служители - 
ръководител, социален работник, 
трудотерапевт, рехабилитатор, 
социален асистент, шофьор-
домакин и медицинска сестра.
 Всеки ден те работят 
усърдно, за да окажат на хората с 
увреждания и техните семейства 
професионално съдействие и 
подкрепа, ориентирани към 
индивидуалните потребности 
на всеки посетител на центъра. 
В „Св. Франциск“ са създадени 

ефективни условия за цялостно 
обслужване на хората 
с увреждания през деня, 
свързано със задоволяване на 
техните ежедневни, здравни, 
образователни и рехабили-
тационни нужди. Специално 
внимание се обръща и на 
организацията на свободното 
им време и личните им контакти.
 Чрез работата си екипът 
ни дава възможност на посети-
телите на центъра да коменси-
рат или елиминират изцяло
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функционалните дефицити 
и междуличностни бариери, 
създадени от увреждането им. 
Където е възможно, стремежът е 
да се възстановят възможностите 
за независим живот. Служители-
те ни се стараят, ангажирайки 
активността на хората с увреж-
дания в социално-позитивни 
дейности, да им помогнат да 

превъзмогнат психологическите 
спънки, които ги карат да се 
чувстват ненужни и да им осигу-
рят условия за взаимопомощ.  
 В ДЦВХУ „Св. Франциск” 
отношенията служител-потре-
бител на услугата са изпълнени 
с доверие, сърдечност и про-
фесионализъм.
 Осигурява се пълноценна 

среда, в която посетителите 
имат възможност да се реали-
зират според собствените 
си дадености, да създадат 
социални контакти и да намерят 
поле за себеизява. Всичко това 
осмисля ежедневието им и ги 
прави по-щастливи и пълноценни 
участници в обществената 
среда.

 Наско е на 44 години от Тополовград. Като ученик е нападнат и 
сериозно пребит, като основните удари са му нанесени в областта 
на главата. В следствие на случката получава страхова невроза, 
която не му позволява да се задържи на работа повече от 4-5 
месеца. След дълго лутане Наско заминава в манастира 
край гр. Куклен. Една нощ се обаждат на баща му, че е 
приет в кома в болница в Пловдив. Оказва се, че в следствие 
на дълъг престой на течение е развил менингит.  
 Наско прекарва един месец в кома и лекарите му 
дават малки шансове за оцеляване. Въпреки това, той излиза 
от нея и се изправя на крака, но получава остатъчната пареза 
на десните крайници. 
 Така го открихме и ние през 2014г. в с. Кабиле. Заради 
неврозата си се страхува да изминава дълги разстояния сам, 
както и да изкачва стълби. Наско поддържа добра лична и битова 
хигиена, но има нужда от подпомагане и най вече от социална 
интеграция – изолацията през годините на боледуването му се е отразила 
най – зле. В ДЦВХУ „Св. Франциск ползва всички услуги, които предлагаме. За него центърът се е 
превърнал във второ семейство.

Екскурзия за хората с увреждания от Св. Франциск до с.Медвен в Югоизточна България 

381,614лв.(29%)
Чуждестранни организации извън мрежата на Каритас

175,960лв. (13%)

Международна мрежа на Каритас

         Общини

196,656лв. (15%)
Международни фондове

168,405лв. (13%)
Частни дарители (физ. плюс юр. лица)

168,649лв. (13%)

116,914лв. (9%)
Каритас България

54,660лв. (4%)

Дарения от бенефициенти и техните близки26,640лв. (2%)

Хуманитарна помощ в натура

12,640лв. (1%)

Дълготрайни активи, финансови и други приходи

27,117лв. (2%)
Общи резерви

174,208лв. (14%)

Стари, болни и самотни хора

Духовно и организационно развитие

10,658лв. (1%)

338,320лв. (27%)

Бежанци и търсещи международна закрила

220,813лв. (18%)
Хора с увреждания

148,200лв. (12%)
Деца и семейства в риск

102,992лв. (8%)
Жени в неравностойно положение

34,810лв. (3%)

Наркозависими

109,349лв. (9%)
Административни и фондонабиране

45,728лв. (4%)
Бездомни

26,155лв.(2%)
Хуманитарна помощ

Амортизации, банкови такси и отписани вземания

23,795лв. (2%)

Приходи: 1,329,255лв.*

Разходи: 1,224,374лв.

Финансов отчет за 2016

Годишният отчет на сдружение 
„Каритас София“ за 2016 г. е отпечатан 
безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.

*Част от приходите през 2016 година са за 
дейности планирани за 2017.
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Яне Николов [ръководител екип]
+359 88 772 4995

Малко Търново
Енорийски Каритас
Мария Димиева [енорийски отговорник]
+359 88 221 2434

„Блажена Майка Тереза“ - Домашни грижи
ул. „Княз Борис“ №52, Малко Търново 8162
Севдалина Градева [ръководител екип]
+359 88 907 2338

„Цветница“ - Център за подкрепа на деца и семейства
Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162
Мария Димиева [ръководител екип]
+358 88 221 2434Веселиново

„Свети Франциск“ -
Дневен център за възрастни хора с увреждания
ул. „Демокрация“ №2А, Веселиново 8632
Радост Стефанова [ръководител екип]
+359 88 525 6667

Куклен
Енорийски Каритас
Милка Гечева [енорийски отговорник]
+359 87 899 1592

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

Пловдив
Енорийски Каритас
Весела Чолакова [енорийски отговорник]
+359 87 897 1190

„Блажени Камен, Павел и Йосафат“ - Домашни грижи
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
Галина Христова [ръководител екип]
+359 88 525 6420

Бургас
Енорийски Каритас
Отец Михал Шлахцяк [енорийски отговорник]
+359 88 698 8660

Домашни грижи
Мобилен център за подкрепа на бездомни
ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, Бургас 8001
Жасмина Петрова [координатор]
+359 88 820 0319

Покрован
„Св. Василий Велики“ - Дневен център за 
стари хора
Мария Пандова [ръководител екип]
+359 88 525 6677

“Христос, нашият Господ, е източникът на всяка любов, на всяко 
милосърдие. За да можем ние да получим за себе си и за да 
имаме да дадем на нашите братя и сестри, винаги трябва да 
черпим от Сърцето на този извор на чиста и съвършена любов. 
Каритас може да идва и се раздава единствено от сърцето.”

Весела Садовска
Член на УС на 

Каритас София


