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Кои сме ние

• Организация, създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в
България.
• Федерация на епархийни католически организации: „Каритас Витания“ към Софийско-пловдивската епархия, „Каритас Русе“ към Никополската
епархия, „Каритас София“ към Апостолическата
екзархия.
• Неправителствена организация, регистрирана
в обществена полза.
• Част от световното семейство „Каритас Интернационалис“ – конфедерация на благотворителните организации на Католическата църква,
включваща над 160 национални организации от
цял свят.

Какво правим

• Подпомагаме нуждаещите се хора чрез нашата
мрежа от организации членки и техните структури по места.
• Предоставяме информация на мрежата с цел поефективна социална дейност.
• Насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите
от мрежата.
• Подкрепяме нашите организации в изграждането
на капацитета им.
• Представляваме организациите от мрежата и
защитаваме техните интереси на национално и
международно ниво.
• Сътрудничим с други сродни организации с акцент върху екуменизма.
• Лобираме пред държавата и външни дарители.

Нашите принципи
• Партньорство: ефективното ни партньорство
създава солидарност между нашите организации
членки, другите организации, споделящи идеите
ни, общностите и хората, с които работим.
• Субсидиарност: централно място в нашата „Каритас“ идентичност заемат нашите
организации членки и ние се стремим да ги насърчаваме и укрепваме, за да имат по-голяма
самостоятелност и да поемат по-големи отговорности.
• Участие: гарантираме, че хората, на които
служим, пряко участват в планирането, управлението и осъществяването на дейностите ни.  
• Оправомощаване: помагаме на хората да развият и реализират пълния си потенциал и да
изградят отношения на взаимно уважение, така
че да могат да контролират и да подобряват качеството на живота си.
• Независимост: определяме своите оперативни приоритети и програми и не позволяваме да
бъдем използвани като инструменти, служещи
на местни или чуждестранни икономически или
политически интереси, особено когато те не са
в съответствие с учението на Католическата
църква.
• Добро стопанисване и отчетност: полагаме
всички необходими усилия, за да осигурим отчетност пред хората, на които служим, тези,

които подкрепят работата ни, и обществото
като цяло.
• Равенство: служим на хората безпристрастно,
особено на тези, които са най-бедни и най-уязвими,
водейки се от обективна преценка на положението
им и на заявените от тях нужди, независимо от
раса, възраст, пол, физически възможности, етническа принадлежност, религиозни или политически
убеждения.
• Защита: стремим се да осигурим безопасността
на хората, с които и за които работим.
• Координация: сътрудничим с правителството и
местните власти, църкви, с други религиозни организации, с гражданското общество, с други членове
на общностите за подпомагане и развитие, както
и с всички други заинтересовани страни.
• Застъпничество: застъпваме се – на национално
и международно равнище – за и заедно с бедните и
маргинализираните хора, за да се обърне внимание на
тяхното положение и на основните или структурните причини за бедността и несправедливостта и
да се предприемат мерки за изкореняването им.
• Обучение и развитие: инвестираме в нашите сът
рудници, за да се гарантира, че те имат уменията,
опита и отношението, необходими за постигане на
пълния им потенциал, както и че „Каритас“ постига
своя потенциал и полага най-големи усилия за хората,
които са бедни, маргинализирани или потиснати.

„Каритас България“ е член на:

„Каритас Интернационалис“
Български съвет за бежанци и мигранти
Българска платформа за международно развитие
Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Християнски организации срещу трафика на хора (COATNET)
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Милосърдна любов за достоен живот

Като организация на Католическата църква, „Каритас“ следва мисията
да бъде в подкрепа изпадналите в страдание наши братя и сестри. Во
дени от изконните християнски принципи милосърдие, състрадание,
съпричастност, сътрудниците на „Каритас“ в България подкрепят нуж
даещите се, така че те да стъпят на краката си и да продължат да водят
достоен живот.
За Католическата църква човешкият живот е свещен и достойнството на
човека е основата на моралната представа за обществото. Ето защо през
2017 година в действията си се ръководехме от мотото „Милосърдна лю
бов за достоен живот“. Защото вярваме, че на децата, жените и мъже
те, възрастните и болните, живеещи в страдание, трябва да се протегне
ръка, така че да усетят спокойствието, сигурността и вярата, от които се
нуждаят, за да продължат живота си достойно.
Изхождайки от позицията, че бедността е посегателство над човешкото
достойнство и нарушаване на основните човешки права, „Каритас Бъл
гария” продължи да се застъпва пред отговорните институции за изра
ботване и прилагане на ефективни социални политики, които да отгова
рят на реалните нужди на бедните и уязвимите.
Реализирахме и благотворителни инициативи и кампании, за да про
вокираме любовта, която всеки човек носи у себе си и е призван да
дарява на ближния. Защото само когато изпълним сърцата си с любов,
можем истински да се доближим до страдащия и да окажем адекватна
подкрепа.
Можем да постигнем и повече – когато всички хора в общността, семейс
твото, селото, града, държавата, поставяме в основата на действията си
милосърдната любов, можем да постигнем истинската промяна, водеща
до свят без насилие и неправди. Свят, в който всеки човек ще може да
живее с достойнство.

Монс. Петко Христов
Никополски епископ
Президент на „Каритас България“
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Годината в цифри
„Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в
бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достой
но. В изпълнение на това, „Каритас България“ подкрепя своите организации членки в извършването
на социална дейност чрез структурите им по места. Осъществяваме и застъпнически действия пред
отговорните институции, насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и
социалното изключване.
В дейностите на „Каритас“ в България през 2017 г. се включиха 632 сътрудници, от които 433 добровол
ци и 199 служители.
През отминалата година сътрудниците на „Каритас“ в България всеки месец оказваха подкрепа на
1858 хора в уязвимо положение, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – еже
седмична. Сред подкрепените хора бяха:

431

възрастни хора

345

38

човека получиха
хуманитарни
помощи

жени

391

473

деца и младежи

бездомни хора

180

бежанци и
мигранти
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Нуждаещите се хора, на които сътрудниците на „Каритас“ в България помогнаха през 2017 г., бяха
12 839 души, сред които:

499

възрастни хора

4342

103

човека получиха
хуманитарни
помощи

жени

642

5108

деца и младежи

бездомни хора

2145
бежанци и
мигранти
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Милосърдие в действие
Сътрудниците на „Каритас“ в България предоставят ежедневни комплексни грижи и ус
луги, концентрирани в центрове и мобилни кабинети, като едновременно с това сътруд
ниците от енорийските организации ежедневно се срещат с хора в уязвимо положение и
оказват своевременна подкрепа и грижа.

За възрастни хора в градовете
София, Русе, Белене, Пловдив,
Раковски, Малко Търново и в
селата Житница (област Плов
див), Бърдарски геран (област
Враца) и Гостиля (област Пле
вен) функционират центрове за
Домашни грижи на „Каритас“
към „Каритас София“, „Каритас
Русе“ и „Каритас Витания“. Към
центровете има мобилни екипи
от медицински сестри и социал
ни помощници, които предос
тавят комплексни – здравни и
социални, грижи в домовете на
нуждаещи се възрастни хора.
Мобилните екипи на „Каритас“
предоставят комплексна меди
ко-социална грижа и в още 5
населени места, намиращи се в
близост до посочените градове
и села: до Малко Търново – се

© Боряна Кацарова

Възрастни хора (години: 65+)

лата Стоилово, Звездец, Грама
тиково; до Житница – селата
Дуванлии и Калояново.
Центърът за Домашни грижи на
„Каритас“ в гр. Русе реализира и
услугата „Кухня на колела“, чрез
която се предоставя храна по до

мовете и социална подкрепа на
нуждаещи се възрастни хора.
В с. Покрован (област Хасково)
функционира дневният цен
тър „Св. Василий Велики“ към
„Каритас София”, който предос
тавя дневни грижи и занимания
за посещаващите го възрастни
хора, съобразно техните инди
видуални потребности и нужди
от организиране на свободното
време, взаимопомощ, закрила и
социална интеграция.
В с. Калояново работи домът за
възрастни хора „Св. Йосиф“,
предоставящ морална, духовна
и социална подкрепа на наста
нените в дома възрастни хора и
на техните близки, пълноценно
и качествено хранене, медицин
ски грижи, поддържане на до
бра лична хигиена и денонощна
обратна връзка с близките на
възрастните хора.

© „Каритас Витания“
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За жени в неравностойно положение в гр. София функци
онира центърът за социална
рехабилитация и интеграция
„Рождество Христово“ към
„Каритас София“, който предос
тавя социална, емоционална,
психологическа подкрепа и спе
циализирани консултации на
самотни майки, социално слаби
жени, жени, жертви на домаш

но насилие, жени с психически
и физически увреждания, жени
бежанки. Осъществяват се и
дейности по превенция изоста
вянето на новородени, както и
за повишаване на родителския
капацитет при млади майки.
Предлага се и обучение и въз
можност за работа в социално
то предприятие на центъра, в
което се изработват сувенири.
Центърът предоставя и подслон
в защитено жилище, организира
лятна занималня за деца, както
и социална трапезария за хора в
неравностойно положение.

помощ, индивидуална интер
венция за преодоляване на пси
хическите травми, социални
консултации и посредничество
при насочване към алтернатив
ни услуги в подкрепа на социал
ното включване, емоционална
подкрепа, консултация с адво
кат, съдействие за връзка с ин
ституции, организиране на сво
бодното време.

За жертви на трафик и на домашно насилие в град Русе
функционира Кризисен център
към „Каритас Русе“, предоста
вящ настаняване и възможност
за поддържане на лична хиги
ена и уединение, хуманитарна

© Мария Димова

© Мария Димова

Деца и младежи в риск и с увреждания
За деца, младежи и пълнолетни
хора с увреждания функциони
рат дневните центрове и центро
вете за социална рехабилитация и
интеграция „Благовещение“ в гр.
София, „Милосърдие“ в гр. Русе,
„Св. Франциск“ в с. Веселиново
(област Ямбол) и „Св. Викентий“
в Белене към „Каритас София“ и
„Каритас Русе“. Центровете пре
доставят комплексни профе
сионални грижи и услуги, като
кинезитерапия, психотерапия,
логопедични занимания, арт-  и
трудотерапия и други специали
зирани занимания, съобразени
със здравните, образователни и
рехабилитационни потребности
на децата и младежите. Осигуря
ва се професионална подкрепа и
на родителите на децата.

те за информиране, консултира
не, обучение и подкрепа в селата
Ореш (област Велико Търново)
и Малчика (област Плевен),
„Св. Св. Кирил и Методий“ в
гр. Куклен, „Том Сойер“ в гр.
Русе и „Цветница“ в гр. Малко
Търново, „Готови за училище“
в гр. София към „Каритас Русе“
и „Каритас София“, които реа
лизират специализирани соци
ални, психологически и образо
вателни дейности. Осигурява се
професионална подкрепа и на
родителите на децата.

За деца и семейства в риск
функционират центровете за об
ществена подкрепа и центрове

© Живка Георгиева

Милосърдие в действие

Жени в неравностойно положение

По програма „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня
(област Сливен) „Каритас Со
фия” осъществява дейности за
социална и образователна ин
теграция на деца от етнически
те малцинства. Осигурява се и
храна, както и различни по вид
извънучебни занимания. Освен
с децата, се работи и с техните
семейства.

© Живка Георгиева
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Милосърдие в действие

Бездомни хора

За бездомни хора в гр. София
функционира Мобилен център
за подкрепа към „Каритас Со
фия“, чрез който се предоставя
здравна, социална и психоло
гическа подкрепа, храна, дрехи,
лекарства от първа необходи
мост, съдействие за издаване на
документи, съдействие за вре
менно настаняване в приюти
или кризисни центрове, кон
такти със социални и здравни
институции, изследване за ту
беркулоза и кръвнопреносими
болести – ХИВ, хепатит B, хепа
тит С, сифилис.

В гр. Русе функционира приютът „Добрият самарянин“
към „Каритас Русе“, който пре
доставя подслон, храна, дрехи,
възможност за поддържане на
личен тоалет (къпане, пране),

© „Каритас Русе“

В гр. Бургас функционира Център за мобилна и стационарна
грижа към „Каритас София“,
който предоставя възможност
за битово-хигиенно обгрижване

(ползване на душ, подстригване,
бръснене, пране на дрехи и по
лучаване на чисти дрехи), храна
и топли напитки, лекарства от
първа необходимост и хигиен
ни консумативи, съдействие за
издаване на документи (лични
карти, за настаняване в социал
ни домове, за ТЕЛК), насочване
и посредничество пред различ
ни институции, консултиране и
съдействие при търсене на ра
бота, посредничество с близки и
роднини, програма за жилищно
настаняване.

За хора, останали без дом и живеещи в риск, в гр. Русе функци
онира Център за социална рехабилитация и интеграция към
„Каритас Русе“, предоставящ
рехабилитация, психологическо
консултиране, социално-прав
ни консултации, образователно
и професионално обучение, из
готвяне и осъществяване на ин
дивидуални програми за соци
ално включване, трудотерапия
– дърводелство, биоземеделие,
пчеларство, готварство; музи
котерапия; арт-терапия.

© „Каритас Бургас“

© „Каритас София“

здравни грижи, социални кон
султации, съдействие за на
миране на работа, издаване на
документи, придружаване до
институции.

© „Каритас София“
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Милосърдие в действие

Бежанци и мигранти

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните
центрове към Държавната агенция за бежанците, „Ка
ритас София“ реализира: проект „Бежанци“, чрез който
доброволци участват в дейности по обучение и образо
вание на деца, младежи и възрастни хора, организират
се и игри и занимания с децата, уроци по български и

© Ивелина Берова

За хора, получили бежански или хуманитарен статут,
в гр. София работи центърът за интеграция „Св. Анна“
към „Каритас София“, предоставящ социални консул
тации, психологическа подкрепа, курсове по български
език, съдействие за адресна регистрация, за записване
при личен лекар, помощ при намиране на жилище и ра
бота, арт занимания, програма за жилищно настанява
не, менторска програма и други дейности, подпомагащи
процеса на интеграция в българското общество.

английски език, курсове по готварство,
приложни изкуства, музика, театър и
други видове занимания; проект „Игра
ем и учим“, чрез който служители на „Ка
ритас“ организират дейности със занима
телно-игрови характер за деца, младежи
и жени, уроци по български език, наука,
изкуства, спорт, както и подготвителни
курсове по български език за деца в учи
лищна възраст.

© Ивелина Берова

За хора, пребиваващи в Специалния дом
за временно настаняване на чужденци в
Бусманци, „Каритас София“ организира
неформални обучителни дейности и артзанимания.

Доброволците - вестители и посланици на човеколюбието

© „Каритас Русе“

Благодарим на всички доброволци на
„Каритас“ за дареното време и работа в
служба на бедните и нуждаещи се хора.
Благодарим ви, че споделяте най-ценно
то – времето, знанията и уменията си, и с
това правите светът по-приветливо място
за живеене.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

•

© „Каритас Витания“

„Каритас“ винаги е работила с доброволци, които, водени
от християнските добродетели и вътрешното си чувство
за съпричастност, се превръщат във вестители и посла
ници на човеколюбието. През 2017 г. в дейностите на „Ка
ритас“ в България се включиха 433 доброволци.

www.caritas.bg



Застъпничество
Следвайки мисията си да бъде в подкрепа на бедните и нуждаещите се хора, „Каритас
България” планира и осъществява редица застъпнически действия пред правителството
и отговорните институции. Целта е да бъдат разработени и приложени дългосрочни и
ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване качеството на
живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални,
здравни и образователни грижи и услуги.

Възрастни хора (години: 65+)
„Каритас” се застъпва за ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА. Чрез своята работа, на
всяко едно равнище в организацията, ние се стремим активно да участваме в дискусии, застъп
вайки се за социална справедливост и подобряване на качеството на живот на възрастните хора.
и не са в състояние да покриват
ежедневните си нужди (храна,
лекарства, отопление и под.).
Много от тях нямат близки и
– по различни причини – не
разчитат на подкрепата на се
мейството си. Голяма част от

© „Каритас Витания“

Възрастните хора в България
са една от най-уязвимите групи
от населението, живееща в риск
от и в най-голяма бедност. Го
ляма част от възрастните хора
са с ограничени, недостатъчни
доходи (обикновено от пенсии)

Годишен отчет 2017

възрастните хора живеят в из
олация и са лишени от възмож
ността да участват във всички
аспекти на социалния живот –
сами, в махалата на село или
анонимни и забравени в голе
мия град.

10

В много от малките и отдалече
ни села възрастните хора нямат
достъп до медицинска помощ
(нямат личен лекар, аптека, друг
вид здравни грижи). Услугите в
домашна среда, които държава
та финансира и се предоставят
от общините, са на проектен
принцип, не са съобразени с
индивидуалните потребности
и нужди, ограничени са само до
хората, които имат ТЕЛК, не е
достатъчно застъпена и разви
та здравната грижа. Домашните
патронажи не могат да покрият
всички нужди и обикновено са
фокусирани върху предоставя
нето на храна. Дори и в големия
и развит град, на възрастните
хора е трудно и често невъз
можно сами да се придвижат до
болнично заведение и други ин
ституции.

Ниските доходи не позволяват
на възрастните хора да ползват
необходимите им здравни гри
жи и рехабилитация или да си
наемат помощник, който да ги
подкрепя в домашна среда. Пре
обладава институционалната
форма на грижа, като липсата
на подходящи услуги в домашна
среда и общността кара хората
да виждат като единствена въз
можност постъпването в специ
ализирана институция, въпреки
психологическата травма да на
пуснеш дома си.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

© Боряна Кацарова

Повечето от хората над 65 годи
ни са с влошено здраве, страдат
от сериозни заболявания и със
тоянието им изисква осигуря
ването на комплексна медикосоциална грижа. Много от тях
нямат достъп до отговарящи на
нуждите им услуги (здравни и
социални) и това ги поставя в
ситуация на по-голяма уязви
мост.

© „Каритас Русе“

© Боряна Кацарова

Застъпничество

Демографската тенденция на
увеличаване на населението в
пенсионна възраст и съответно
– нарастването на потребно
стите на зависимите от подкре
па възрастни хора, увеличава
нуждата от дългосрочна грижа
и развитието най-вече на липс
ващото звено на интегрирани
здравно-социални услуги. Това
е изключително важно, с оглед
на нарастващите потребности
на възрастното население от
такива комплексни грижи и
по-специално – необходимост
та от развитие на тези услуги в
домашна среда, там, където въз
растните хора се чувстват найспокойни.

•

www.caritas.bg
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Послания на „Каритас“
• Спешен и адекватен отговор на нуждите на възрастните хора,
чрез реализиране на заявената и заложена реформа в грижата за
възрастните хора.  
• Разработване на стандарти и критерии за качество на услугите
за възрастните хора.
• Гарантиране на достъп до разнообразни и съобразени със специфичните потребности и устойчиви като финансиране и продължителност услуги за различни уязвими групи възрастни хора
(независимо от тяхната платежоспособност и местоживеене).
• Продължаване на процеса на нормативното регламентиране на
интегрираните здравно-социални услуги, след регламентирането
им в ЗЛЗ и ЗЗ. Осигуряване на кръстосани механизми за трайно и
устойчиво финансиране от социалната и здравната система.
© Боряна Кацарова

• Развитие на интегрирани здравно-социални услуги, които да
отговорят на комплексните нужди на възрастните хора, с приори
тет в домашна среда. Нормативно и финансово обезпечаване, в т.ч.
и на модела на „Каритас”, без значение дали ще бъде възможно „Ка
ритас” да бъде доставчик на тези услуги.

Позиции
„Каритас България“ изрази по
зиции и становища, касаещи
проектоплана за действие за пе
риода 2016 – 2020 г. за изпълне
ние на Националната стратегия
за дългосрочна грижа. Изразе
ните препоръки и предложения
на „Каритас България“ са свър
зани с развитието на подкрепа
та за възрастните хора (65+) в
домашна среда и интегрираните
медико-социални грижи.

© Боряна Кацарова

© „Каритас Витания“

Изразените позиции и становища могат да бъдат прочетени
на сайта на „Каритас България“: www.caritas.bg.

Годишен отчет 2017

Бежанци и мигранти
„Каритас“ се застъпва за ДОСТОЕН ПРИЕМ И ЖИВОТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
НА мигрантите и БЕЖАНЦИТЕ, чрез осигуряването на условия за първоначална
адаптация на хората, търсещи международна закрила в страната ни, както и за успешна
интеграция на вече получилите международна закрила. Чрез своята работа, на всяко едно
равнище в организацията, ние се стремим активно да участваме в дискусии, застъпвайки
се за социална справедливост и подобряване на системите в подкрепа на качеството на
живот на бежанците.
Тежкото положение в Сирия и
региона предизвика бежанска
вълна от хора, които напускат
родните си места в опит да се
спасят от жестокостите на вой
ната. Хиляди сираци, вдовици,
възрастни хора и млади семей
ства поемат на рисковано пъту
ване към Стария континент, за
да потърсят подслон. Единстве
ната им надежда е тук да откри
ят пълноценен живот за себе си
и за семействата си.
„Каритас“ полага усилия засег
натите от войната, останали без
близки и дом, да усетят спокой
ствието и сигурността, от коя
то се нуждаят, за да продължат
живота си достойно. Вярваме,
че принципът на солидарност
е необходимият подход за раз
решаване на бежанската криза,
така че да се гарантират основ
ните права и да се запази чо
вешкото достойнство на хората,
търсещи подслон, за да спасят
живота си.

© Ивелина Берова

Застъпничество

12

Множеството човешки траге
дии, на които ставаме свидетели,
предизвикват нашето състрада
ние и отговорност, продикту
вана от християнската ни същ
ност: на протегнатата ръка, да
отвърнем с отворени обятия.
Защото бежанците са наши бра
тя и сестри, които търсят по-до
бър живот далеч от бедността,
глада, войната, експлоатацията

и несправедливото разпределе
ние на световните ресурси. На
тях не трябва да се гледа само
като на хора с редовен или не
редовен статут, но преди всичко
като на хора, чието достойнство
трябва да бъде защитено и кои
то са в състояние да допринесат
за напредъка и благоденствието
на общността.
Считаме, че грижата за хората в
нужда означава да си способен
да дариш достойнство и смята
ме, че българското общество, в
частност, и семейството на Ев
ропа, като цяло, са способни да
направят тази крачка на зачи
тане и осигуряване на това из
конно право. Защото вярваме,
че всеки човек, независимо от
своята расова, национална, ет
ническа и религиозна принад
лежност има право на достоен
живот, в която и страна да се
установи да живее.

© Ивелина Берова

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Послания на „Каритас“
• Изработена, приета, финан
сово гарантирана, адекватна и
подкрепяща
интеграционна
програма за новопризнатите
бежанци.

© Ивелина Берова

• Гарантиране на достъп до
подходящи подкрепящи дейности (психологическа помощ,
здравни грижи, адекватни соци
ални услуги и т.н.) за уязвими
групи от хора, търсещи и по
лучили международна закрила
(непридружени деца, хора с ув
реждания, възрастни, самотни
майки и др.) в процеса на тяхна
та адаптация и интеграция.
• Държавата да гарантира достъпа на хората, търсещи междуна
родна закрила, до обучение по български език.
• Изработване на поднормативна уредба, която да гарантира нормативно включването на децата бежанци в българската образователна система.
© Ивелина Берова

• Необходимост от специално внимание към непридружените
деца: осигуряване на защитени пространства за тях на гранични
те пунктове и в приемателните центрове; гарантиране на работещ
механизъм за защита на най-добрия интерес на детето; осигурява
не на законен представител, отделен социален работник по случая,  
преводач, който да улеснява този процес.

Позиции
„Каритас България“ изра
зи позиции и становища,
касаещи проекта на На
редба за условията и реда
за сключване, изпълнение
и прекратяване на Спора
зумението за интеграция
на чужденци с предоста
вено убежище или меж
дународна закрила и по
други ключови събития,
касаещи ситуацията с бе
жанците в България.
Изразените позиции и
становища могат да бъдат прочетени на сайта
на „Каритас България“:
www.caritas.bg
© Ивелина Берова

Годишен отчет 2017
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Еднакви в различието
През 2017 г. „Каритас България“
публикува „Еднакви в различието“ – издание, имащо за цел
да допринесе за повишаване на
информираността и разбира
нето на проблемите и ситуа
цията с бежанците, смисъла на
интеграцията като двупосочен
и динамичен процес и взаимно
приемане, уважение, учене и
подкрепа.
Изданието представя основна
информация, която да послужи
за ориентир в темата за интегра

цията по отношение на полити
ка, права и задължения, достъп
до образователни, здравни и
социални услуги, жилищно нас
таняване, пазар на труда, обуче
ние по български език.
Поставен е акцент и върху труд
ностите и предизвикателствата
в интеграционния процес, като
са представени препоръки и
предложения на „Каритас“ за
действия, които да бъдат пред
поставка за една успешна интег
рация.

Онлайн платформа
През 2017 г. „Каритас България“
създаде полиезична уеб плат
форма (www.welcome.caritas.bg),
предоставяща информация на
български, английски, фарси,
дари и арабски език.
Целта на уеб платформата е да
помогне на бежанците с важна
за тях информация, свързана с
основни права и задължения,
както и да съдейства за промя
ната на негативните обществе
ни нагласи, като покаже човеш
кия облик на хората, бягащи от

войната и търсещи място, къде
то да започнат да градят живота
си отначало.
На уеб платформата са предста
вени дейностите на „Каритас“ в
подкрепа на бежанците; пози
ции и становища на „Каритас
България“, касаещи интеграци
онните процеси и други актуал
ни теми, свързани с бежанците
и бежанската криза; практиче
ска информация, представяща
правата на хората, получили
бежански/хуманитарен статут

и на такива, които са в проце
дура, както и информация за
видовете закрила/статут, про
цедурата на получаването им
и под. Има също и новини от
мрежата на „Каритас“, свърза
ни с бежанците; информация
за инициативи и кампании на
„Каритас“; лични истории на
бежанци, както и на сътруд
ници на „Каритас“, работещи с
бежанци. Качени са и издания,
учебни помагала, изготвени
от „Каритас“ в полза на бежан
ците.

© Ивелина Берова

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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За повишаване професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Кари
тас“ (платени и доброволци), реализираме редица инициативи, сред които: семинари,
обучения, форуми, летни лагери за доброволци, както и партньорски срещи за обмяна
на опит с други организации.

Училище на „Каритас“ е учебен център, реализиращ професио
нални обучения. Обученията се провеждат от мобилни екипи от
преподаватели и биват три вида: въвеждащо – разглежда базис
ни теми, свързани с визията, мисията, ценностите и структурата
на „Каритас“; надграждащо – надгражда темите, застъпени във
въвеждащото обучение, и специализирано – тясно профилирано
и свързано със спецификите на конкретна дейност на „Каритас“.
Организират се и обучения и срещи от епархийните „Каритас”
организации за сътрудниците на „Каритас” по места.  
През 2017 г. в рамките на Училище на „Каритас“ се проведоха 4
въвеждащи обучения, 2 специализирани обучения, 1 национална
среща на доброволци и служители на „Каритас“, 8 срещи за ду
ховно обогатяване, за укрепване на християнската идентичност
и обмяна на опит между сътрудници на „Каритас“, 22 епархийни
срещи на доброволци, 3 срещи за сплотяване на екипите в „Кари
тас“. Над 550 сътрудници на „Каритас“ взеха участие в посоче
ните обучения и инициативи.

© „Каритас Витания“
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Академия
за сътрудници на „Каритас“
от Европейския континент

В дните 3-7 април и 6-10 ноем
ври 2017 г. в Малта и във Вар
шава се проведоха обучения
в рамките на Академията на
„Каритас Европа“. Сред учас
тниците бяха представители
на „Каритас“ организации от
Европейския континент, сред
които и на „Каритас България“
(от Генералния секретариат и от
„Каритас София“). Обученията
поставиха акцент върху темите
за социалното учение на Като
лическата църква, организаци
онното развитие и лобирането
пред институциите за подобря
ване на качеството на живот на
бедните и уязвими хора.
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Застъпничество за правата на бедните и уязвими групи от хора
Координаторите на „Каритас“
организации от Европа взеха
участие в международен форум
за обмен на опит и добри прак

тики в областта на застъпни
чество за правата на бедните и
уязвими групи от хора пред от
говорните институции.

Форумът се проведе в Братис
лава, Словакия, в дните 16-17
януари 2017 г. и събра на едно
място представители от „Ка
ритас“ организации от Бълга
рия, Германия, Франция, Ве
ликобритания,
Португалия,
Италия, Малта, Люксембург,
Австрия, Словения, Босна и
Херцеговина, Румъния, Украй
на и Армения.

© „Каритас Европа“

По време на срещата сътруд
ниците на „Каритас“ обмениха
идеи от своята практика, обсъ
диха конкретни нужди и про
блеми, пред които се изправят,
начините, по които могат да
бъдат преодолени, както и въз
можности за взаимно сътрудни
чество в тази област.

Стандарти за управление на „Каритас Интернационалис“
Световното семейство на „Ка
ритас“ организациите разра
боти стандарти за управление,
имащи за цел подобряване на
развитието на „Каритас“ орга
низациите и засилване на тех
ния капацитет. По тази тема
през 2017 г. бяха проведени фо
руми и работни срещи в Буку
рещ, Румъния (13-15 февруари
2017 г.), Брюксел, Белгия (10-12
май 2017 г.), София, България
(7 юни 2017 г.), Белград, Сър
бия (03-05.10.2017 г.).

Бяха разгледани теми като „Уп
равление на знанието“, „Фонд
за организационно развитие на
„Каритас“, „Нова система за со
лидарност на „Каритас“, „Сис
тема за онлайн представяне на
сферата на действие на „Кари
тас“ организациите от Евро
пейския регион“. Бе направена
и оценка на досегашната работа
по обучителните сесии за подоб
ряване на организационното

развитие, бяха обсъдени поло
жителните страни и пропуски
те в програмата за организаци
онно развитие и бяха уточнени
последващи стъпки и действия
в тази сфера. Участниците има
ха възможност да споделят и
обменят опит и добри практики
по засегнатите теми, както и да
усвоят нови знания, чрез които
да подобрят развитието на сво
ите „Каритас“ организации.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

© „Каритас Интернационалис“

По време на тези събития пред
ставители на „Каритас“ органи
зации от целия свят, сред които и
на „Каритас България“, обсъди
ха въпроси, свързани с инстру
ментите за външна и вътрешна
оценка, с процеса на приложение
на стандартите, взаимодействи
ето между отделните структу
ри на националните „Каритас“
организации, определянето на
приоритети и идентифициране
на силните и слабите страни в
развитието на организациите.
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Международно сътрудничество
Развитие на социалната икономика в
Югоизточна Европа: през 2017 г. про
дължиха дейностите ни по инициати
вата за развитие на социалната иконо
мика на Балканите. Инициативата се
реализира в партньорство с организа
циите на „Каритас“ от Босна и Херце
говина, Черна гора, Сърбия, Албания,
Гърция, Косово и Македония, Италия,
Испания и Франция. Дейностите са на
сочени към повишаване на знанието за
социалната икономика на Балканите и
изграждането на благоприятна среда
за развитие на социални предприятия.
В рамките на инициативата се про
ведоха обучителни визити и работни
срещи в Баня Лука, Сараево, Атина и
Мадрид, по време на които бяха об
съждани въпроси, свързани със спе
цификите на социалното предпри
емачество и възможностите, които
предлага социалната икономика за
подобряване качеството на живот на
уязвими групи от хора; изграждане на
визия и стратегия за развитие на соци
ално предприемачество от „Каритас“.
Паралелно с това, „Каритас България“
и още 26 неправителствени организа
ции с дейност в България изразиха
общо становище по проекта на Закон
за социалната икономика, предложен
за обсъждане в Междуведомствената
работна група по социална икономи
ка към Министерство на труда и со
циалната политика. Становището
може да бъде прочетено на сайта на
„Каритас България“: www.caritas.bg .

През 2017 г. продължихме или стартирахме инициа
тиви по ключови теми, свързани със социалното
предприемачество, политиките за хората с увреж
дания, младите хора, възрастните хора, хората,
търсещи и получили международна закрила.

Политики за хората с увреждания

Засилване капацитета на
гражданското общество за
работа с хора с увреждания
в Югоизточна Европа: през
2017 г. продължиха дей
ностите ни по инициатива
та, имаща за цел укрепване
на гражданското общество
и засилване капацитета на
гражданските организации
за създаване на партньорски
мрежи, застъпничество и ло
биране в областта на работа
та с хора с увреждания и хора
с психични разстройства.

Косово, Албания и Италия.
Дейностите са насочени ос
новно в 5 страни от Запад
ните Балкани, а България и
Италия, като страни членки
на ЕС, споделят своя опит,
обучават и показват добри
практики в услугите за хора с
увреждания.

В рамките на инициативата
„Каритас България“ бе дома
кин на международна среща с
акцент представяне на добри
практики в услугите и поли
тиките за посочените уязвими
групи в България. Срещата
се проведе в София, в дните
19-23 юни 2017 г. Присъства
ха над 20 представители на
„Каритас“ и граждански ор
ганизации от Албания, Босна
и Херцеговина, Косово, Сър
В инициативата участват бия, Черна Гора и Италия. В
представители от 17 непра началото на месец ноември
вителствени организации от 2017 г. в Сърбия се проведе
7 държави. Сред тях са и 7 поредна среща на партньо
организации на „Каритас“ -  рите, на която беше обсъдено
от България, Сърбия, Черна постигнатото и бяха заложе
гора, Босна и Херцеговина, ни предстоящи дейности.

© Ангел Гьорев

Социална икономика
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Нови възможности за възрастните хора

Виртуален асистент в подкрепа на
възрастни хора: през 2017 г. 10 парт
ньора, сред които и „Каритас Бълга
рия“, обединиха усилия за подобря
ване живота на възрастните хора,
чрез инициативата „Виртуален
асистент в подкрепа на възрастни
хора“, която стартира на 1 октомври
2017 г. и ще продължи в рамките на
3 години.

Инициативата има за цел да подпомогне удължаването на
активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в
собствените им домове. Предвидени са дейности за проучване
на нуждите на възрастните хора и за изработване на сензори
и интелигентни измервателни уреди, чрез които ще се предава
лесно и бързо информация за здравословното и емоционално
състояние на възрастните хора до близките им и до специали
сти, които да им окажат нужната подкрепа.
Освен „Каритас България“, сред партньорите са: Балканският
институт по труда и социалната политика, Българският червен
кръст, Европейската федерация на възрастните хора в Австрия,
Единбургският университет (Великобритания), Залцбургски
ят университет „Париж Лодрон” (Австрия), Университетски
ят институт за рехабилитация (Словения), Технологичният
институт „Йозеф Стефан” (Словения), ScaleFocus (България),
Interactive Wear AG (Германия).

Еднакви в различието
Незаконна миграция и трафик на
хора – международни стандарти
за защита на мигрантите в риск
от трафик на хора, с акцент върху жените и децата: в дните 27-28  
февруари 2017 г. в Белград, Сърбия,
се проведе международен форум по
въпросите на незаконната мигра
ция и трафика на хора. Сред учас
тниците имаше представители на
България, сред които и на „Кари
тас България“, Гърция и Западните
Балкани.
По време на форума бяха направени
анализ и оценка на съществуващи
те закони за анти-трафик на хора,
бяха разгледани практики и стан
дарти в процеса на идентификация
и защита на потенциалните жерт
ви на трафик сред мигрантите по
пътя им към страните от Европей
ския съюз. Участниците обсъдиха
и възможностите за защита на чо
вешките права на уязвими групи от
хора, чрез активни мерки и взаимо
действие между Европейския съюз,
неправителствените организации
и местните общности. Събитието
бе организирано от „Католически
служби за помощ“ (CRS) и „Регио
нална инициатива за миграция, убе
жище и бежанци“ (MARRI).

Интеграцията – реалност и възможности: „Каритас България“
организира международна кръгла маса с акцент върху механиз
мите за успешна интеграция на хората, търсещи или получили
международна закрила в България. Събитието се проведе на
11.09.2017 г. в София и събра на едно място представители на
неправителствения сектор и на държавни институции.
По време на срещата бе представен опитът на „Каритас“ в оси
гуряването на комплексна подкрепа за успешна интеграция на
хората, получили международна закрила, изявили желание и
полагащи усилия трайно да се установят в България. Бяха спо
делени добри практики и предизвикателства пред успешната
интеграция, както и възможностите за споделена отговорност
и партньорство в улесняването на процеса на интеграция в
България. Форумът бе организиран със съдействието на „Ка
толически служби за помощ“ и Департамента за международно
развитие на Великобритания.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Младите хора и тяхното активно включване в живота на общността
Социална справедливост и равенство в Европа: в дните 16-17 февруари 2017 г. в Брюксел, Белгия, се
състоя работен семинар на „Каритас“ организации от Европа, сред които и „Каритас България“, с ос
новна тема младите хора и тяхното активно включване в живота на общността. На срещата бяха обсъ
дени идеи и възможности за въздействие върху националните политики и политиките на Европейския
съюз по отношение на намаляването на бедността и нарастването на заетостта. Бяха дискутирани и
въпроси, свързани с по-успешния отговор на предизвикателствата, касаещи бедността, социалното
изключване и безработицата, с акцент върху младите хора. Участниците коментираха и отделни евро
пейски младежки политики, споделиха и обмениха опит от успешно застъпничество и добри практики
от своята дейност.

Изгубено поколение – Европа трябва да инвестира в младежта: последното проучване на европейските
„Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“, за младежката бедност в Европа и ролята на
Европейския стълб на социалните права за справяне с очертаните проблеми бе представено на между
народна пресконференция, която се проведе на 16.11.2017 г. в Музея на световната култура в Гьотеборг,
Швеция. Събитието бе организирано от „Каритас Европа“, „Каритас Швеция“, „Евродякония“ (евро
пейска мрежа от 45 църкви и християнски неправителствени организации) и Шведската лутеранска
църква. По време на пресконференцията бяха представени последните данни за младежката бедност
в Европа от проучване на „Каритас“, проведено в 17 европейски страни: Австрия, Белгия, България,
Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Хо
ландия, Португалия, Румъния и Обединеното кралство.

Годишен отчет 2017
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Нашите кампании
Ежегодно организираме кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на уязвими
групи от обществото. Каузите, които подкрепяме, целят да облекчат страданията на хора
та в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение.

Кампании в подкрепа на възрастни хора (65+ години)
Грижата за възрастни хора не е срочна активност, към която ние, от „Каритас”, проявяваме временна
ангажираност. Това е инициатива, на която сме се посветили неограничено с безусловната убеденост,
че тя има смисъл и възрастните хора имат нужда от нея.
Затова и през 2017 г. продължихме да набираме средства за услугата „Домашни грижи на „Каритас“,
благодарение на която 362 възрастни и болни хора получиха дългосрочни професионални (здравни
и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят
старините си достойно.
Направихме това чрез кампаниите „Близостта е в общуването“, с период на протичане: 15.11.16 г.
– 31.03.17 г., и „Защото СМЕ ХОРА“, с период на протичане: 14.11.2017 г. – 30.04.2018 г.

© Боряна Кацарова

Даренията, събрани през 2017 година, възлизат на 30 310 лв. Дарените средства ще подпомогнат мо
билните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават нуж
даещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат както с професионални грижи за здравето
и социалните им потребности, така и с грижи за тяхното емоционално състояние.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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През 2017 година Денят на „Кари
тас“ премина под мотото „Да обичаме не на думи, а с дела“ и даде
началото на една седмица, посве
тена на бедните.
В седмицата 12-19 ноември
2017 г. сътрудниците на „Кари
тас“, представителите на католи
ческата общност в България и
всички, ангажирани с мисията на
„Каритас“, организираха събития
в подкрепа на бедните и на дей
ности на „Каритас“, чрез които
федерацията оказва ежедневни
професионални и духовни грижи
за изпадналите в нужда.

Сподели пътуването

Нашите кампании

Ден на „Каритас“

„Каритас България“ се присъедини към кампанията на светов
ното семейство на „Каритас“ организациите „Каритас Интерна
ционалис“ – „Сподели пътуването“. Инициативата има за цел да
повиши осведомеността за
хората, принудени да напус
нат дома и родината си пора
ди жестокостите на войната и
насърчава възможността бе
жанците и местните общно
сти да се събират и споделят
историите си с цел укрепване
на доверието и връзките по
между си. Началото бе да
дено от папа Франциск на
27.09.2017 г., с призива „Нека
се стремим и се молим за милостта да създадем култура на приемственост, която
да възроди достойнството у
всеки човек“. Кампанията про
дължава и през 2018 г.

Хуманитарна подкрепа
за пострадалите семейства
от поройните дъждове и градушки
в община Левски
„Каритас Русе“, с финансовата подкрепа на „Каритас България“,
подпомогна 250 семейства от гр. Левски, с. Асеновци, с. Градище
и с. Малчика, засегнати от опустошителната градушка и порой
ните дъждове в началото на месец юни 2017 г. Засегнатите от бед
ствието хора получиха пакети с хранителни продукти и хигиенни
материали. Бяха раздадени и 250 кг. дрехи втора употреба.

© „Каритас Русе“

Денят на „Каритас“ се отбелязва
всяка година в неделята преди
13 ноември, денят на блажените
мъченици: Евгений, Камен, Па
вел и Йосафат. Той е определен с
решение на Епископската конфе
ренция на Католическата църква
в България и има за цел да бъдат
мотивирани християнските общ
ности и всички хора с добра воля,
без оглед на тяхната религия и
националност, да изразят своята
съпричастност към страдащите,
както и да научат повече за разно
образните дейности на „Каритас“
в подкрепа на нуждаещите се.
Годишен отчет 2017
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Партньорства и реализирани дарения
в подкрепа на нуждаещи се хора
Бизнес

Медии

• „РайфайзенБанк“: включи за поредна година
кауза на „Каритас“ в инициативата на банката
„Избери, за да помогнеш“.

32 национални и регионални ТВ и
радиа, онлайн и печатни медии под
крепиха кампаниите на „Каритас Бъл
гария“ в подкрепа на възрастни хора
„Близостта е в общуването“ и „Защото
СМЕ ХОРА“.

• „Летище София“: предостави възможност за
поставяне на дарителски кутии на „Каритас“ на
територията на летището.

• Национални: БНР, БНТ, „БТВ медиа
груп“, „Нова броудкастинг груп“, радио
„Фокус“, „Дарик радио“.

• „Чао бимба“: дари 50 ръчно изработени ди
зайнерски кукли на деца в уязвимо положение,
които получават подкрепа и професионални
грижи от „Каритас“. Дарението е на обща стой
ност 3898,54 лв.  

• Регионални: „Диана кабел“ ТВ (Ям
бол), „Римекс“ ТВ (Враца), ТВ „Тракия“
(ПОТВ – Пловдивска обществена теле
визия), „Телекабел“ ТВ (Пазарджик), ТВ
„КИС 13“ (Русе), ТВ „Видин“, „Канал М“
(Община Раковски), ТВ „Сат Ком“ (Асе
новград),   „Канал 0“ (Бургас), „Радио
Благоевград“.

• „Еко България“: осигури преференциални
отстъпки при зареждане на гориво за служеб
ните автомобили на „Каритас“ от бензиностан
ции на компанията.
• „Първа инвестиционна банка“: осигури
преференциални отстъпки на „Каритас“ при
ползване на предоставяните от банката услуги.

• Онлайн медии: БТА, inews.bg (novinite.
bg, inews.bg, econ.bg, jenite.bg), Dnes.
bg (Dnes.bg и Az-jenata.bg), Webcafe.bg,
„Програмата“, Blitz.bg.

• Столична община („Метрополитен“ ЕАД):
за поредна година Столична община и „Метро
политен“ ЕАД подкрепиха кауза на „Каритас“,
чрез излъчване на рекламен видеоклип по ви
деоекраните на метростанциите в София.

© Боряна Кацарова

• Печатни медии: вестник „Истина“,
вестник „19 минути“, списание „Бизнес
клуб“,   списание „FORBES България“,
списание „Мениджър“, вестник „Трета
възраст“.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Финансов отчет
Приходи за 2017 г.: 366 404 лева
Европейски фондове    17%
НПО от чужбина    12%
Финансови приходи    3%

Дарения    14%
Мрежата на „Каритас“
от Европа    54%

Разходи за 2017 г.: 366 404 лева
Застъпничество – социални
дейности и политики    15%

Популяризиране и фондонабиране    
13%

Административни разходи    
13%

Международно сътрудничество    20%

Милосърдие в действие –
средства, предоставени
на организациите членки    
36%

Училище на „Каритас“    3%

Може да изразите Вашата подкрепа към хората в нужда, като:
Дарите по банков път, като посочите каузата/дейността, която подкрепяте, в основанието за плащане:

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката: Каритас България

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката: Каритас България

Дарите онлайн, като посетите сайта на организацията: www.caritas.bg
Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777, на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.  
Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв. или 5 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на
номер 17 777 (за всички мобилни оператори).
Станете доброволец – Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за хората
в нужда.

Благодарим на всички дарители, партньори, сътрудници, доброволци и приятели, които безус
ловно и всеотдайно ни подкрепиха в работата ни през годината! С вашата помощ, вярваме,
успяхме да направим живота на хора в трудна ситуация по-смислен и пълноценен.
Годишен отчет 2017
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Управителен съвет
Монс. Петко Христов
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Президент на „Каритас България“
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e-mail: caritas@caritas.bg   
www.caritas.bg

Организации членки
Каритас София

1309 София
ж.к. „Илинден“, бл. 55, вх. В
тел.: 02/ 920 08 25
e-mail: info@caritas-sofia.org
www.caritas-sofia.org

Каритас Витания

4150 Раковски
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
тел.: 0886 399 115
e-mail: info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg

Каритас Русе

7005 Русе
ул. „Байкал“ 10  
тел.: 0882 071 603
e-mail: office@caritas-ruse.bg  
www.caritas-ruse.bg
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