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Годината в цифри

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 епархия „Св. Йоан XXIII“.
• 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 по-ефективна 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.
• Застъпваме се пред държавата и външни дарители.

„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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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 поголеми 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, за да се обърне
внимание на тяхното положение и
основните или структурните причини за бедността и несправедливостта и да се предприемат мерки
за нейното изкореняване.
• Обучение и развитие: инвестираме в нашите сътрудници, 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.
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„Надеждата на бедните не докрай ще загине“
(Пс. 9, 19)
Мисията на „Каритас“ е да бъде до бедните, болните и
страдащите, да бъде мост към Милосърдната любов на
Отца, който никога не изоставя тези Свои „най-малки
братя и сестри“. През 2019 г. сътрудниците на „Каритас“ продължиха да полагат грижи за най-уязвимите,
като споделяха техните болки и освен професионална
подкрепа, им оказваха и морална такава. Защото да нахраниш гладния и да превържеш кървящата му рана,
са добри дела, но да му помогнеш да възвърне достойнството си и да си стъпи на
краката, поемайки живота си отново, е мисия, която всички ние дължим на изпадналия в нужда и която се постига не само с физическа подкрепа.
За да бъдем по-силни в оказването на помощ на нуждаещите се, трябва да действаме сплотено и да бъдем единени в името на Любовта на Исус, който стана човек
и претърпя огромни болки и унижения, за да ни направи по-добри, смирени и
отворени за страданията на хората до нас. Направи ни и по-отговорни, така че,
когато протягаме ръка към падналия, да бъдем уверени в здравината й.
Затова през отминалата година „Каритас България“ продължи да помага на своите организации членки чрез дейности, допринасящи за подобряване и надграждане на духовното и професионално развитие на сътрудниците на „Каритас“, за
укрепване на партньорството с международни и местни организации, за популяризиране и застъпничество за ключови за федерацията каузи пред отговорните
институции в България.
Надявам се, с общите си действия, всички ние – членовете на семейството на „Каритас“, да бъдем реален израз на Милосърдната Божия любов, която не познава
граници и която изцерява болката на страдащите. Да бъдем пример за истинска
среща и споделеност с уязвимите наши братя и сестри, единени в този миг на общение, в който всеки един помага на другия. Защото Исус е там, при своите „малки братя и сестри“, които са живата среща с Него.

† Петко Христов
Никополски епископ
Президент на „Каритас България“
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Посещение на папа Франциск в България
2019 г. бе ознаменувана от едно събитие,
което докосна сърцата на всички сътрудници на „Каритас“ и
на цялата католическа
общност в България.
Това събитие беше
посещението на папа
Франциск в дните 5 и
6 май.

Визитата на Светия отец, която премина под мотото „Мир
на земята“, ни накара да се замислим още по-дълбоко над
подкрепата, която ежедневно
оказваме на бедните и уязвимите хора и най-вече върху
това как можем да бъдем още
по-добри в мисията ни да помагаме. Защото, мирът на земята, който ще доведе до посправедлив свят, може да бъде постигнат,
когато първо успеем да постигнем личен
мир с Бог, Мир със себе и Мир с ближния.
Тогава ще бъдат изкоренени всички несправедливости, които причиняват болка и страдание и погубват човешкото достойнство.
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Близката среща
с папата, която
някои от сътрудниците на „Каритас“ имаха щастието да преживеят
по време на посещението на
Светия отец в бежанския център
във „Враждебна“ в София и после
– по време на срещата с католическата
общност в Раковски, остави незабравим
отпечатък, който винаги ще поддържа пламъка на милосърдието у тях.
Тези наши колеги успяха
да предадат това усещане и на останалите, така
че всички заедно да продължаваме да помагаме
с отворени сърца, будна
вяра и силна надежда и
с общите си действия да
можем да направим света
едно по-добро място за
живеене.
Следата, която визитата на папа Франциск остави у нас, е като светлина, която ще ни напътства
в тъмнината на страданието, което ние, заедно
с уязвимите хора, на които помагаме, ще преминаваме пречистени и одухотворени в името на
един по-добър свят.

Годишен отчет 2019



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 достойно.
В изпълнение на това, „Каритас България“ подкрепя своите организации
членки в извършването на
социална дейност чрез
структурите им
по места.

Мрежата на „Каритас“ в България
Мрежата на „Каритас България“
се състои от 3 епархийни организации. През 2019 г. в дейностите на федерацията се включиха 625 сътрудници, от които 432
доброволци и 193 служители.
Организациите членки на „Каритас България“ осъществяват 35 услуги в подкрепа на уязвими групи от
хора от 24 населени места в България.
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Милосърдие в действие
През 2019 година сътрудниците на „Каритас“
в България всеки месец оказваха подкрепа
Сът руд на 1468 хора в уязвимо положение, като
ниците на „Кав някои от случаите подкрепата беше
ритас“ в България
ежедневна, в други – ежеседмична.
предоставят
ежедневни
комплексни грижи и услуги, конПериодична подкрепа получаваха
центрирани в центрове и мобилни ка7423 нуждаещи се хора. Сред
бинети,
като едновременно с това сътрудниподкрепените хора бяха:
ците от енорийските организации на
„Каритас“ ежедневно се срещат с
хора в уязвимо положение
l 325 възрастни хора от 14 градои оказват своевременна подкрепа
ве и села в областите Плевен, Враца,
и грижа.
Русе, Бургас, Пловдив и София получаваха

професионални здравни и социални грижи
в своите домове, предоставени от медицинските сестри и домашните помощници от центровете
за Домашни грижи на „Каритас“ към „Каритас Русе“,
„Каритас София“ и „Каритас Витания“.

35 възрастни
хора в гр. Русе
получаваха ежедневно в домовете си храна,
благодарение на
услугата „Кухня
на колела“, част
от центъра за
Домашни грижи на „Каритас
Русе“.
l
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40 възрастни хора получаваха ежедневно консултиране, храна и занимания по
интереси, съобразени с
техните индивидуални потребности от
организиране
на
свободното време,
взаимопомощ,
закрила и социална
интеграция
в Дневния център на
„Каритас София“ за възрастни хора в с. Покрован
„Св. Василий Велики“.
l

30 жени в неравностойно
положение в гр. София получаваха социална, емоционална психологическа подкрепа и
специализирани консултации
в център „Рождество Христово“ към „Каритас София“.
l

5 жени, жертви на домашно насилие получаваха професионална комплексна подкрепа
и възможност за настаняване в
кризисния център на „Каритас
Русе“ в гр. Русе.
l
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125 деца, младежи
и пълнолетни хора с
увреждания получаваха ежедневни специализирани грижи в
дневните центрове за
социална рехабилитация и интеграция към
„Каритас София“ и
„Каритас Русе“: „Благовещение” в гр. София, „Милосърдие” в
гр. Русе и „Св. Франциск“ в с. Веселиново
(област Ямбол) и „Св.
Викентий“ в Белене.
l

153 деца и младежи в неравностойно положение получаваха социални, психологически и образователни грижи в центровете за обществена
подкрепа и центровете за информиране, консултиране, обучение и подкрепа към „Каритас Русе“ и „Каритас
София“: „Св. Св. Кирил и Методий“
в гр. Куклен, „Том Сойер“ в гр. Русе,
„Цветница“ в гр. Малко Търново,
„Готови за училище“ в гр. София.
l
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20 деца в неравностойно положение
от с. Белозем и гр.
Раковски получаваха
образователни грижи
в занималнята на „Каритас Витания“ „Неделни приключения“.
l

35 деца от етническите малцинства бяха включени в извънкласните дейности на „Каритас“ за социална и образователна интеграция по програма
„Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня (област Сливен).
l

501 бездомни хора получаваха
здравна, социална, психологическа подкрепа, храна, дрехи, лекарства от първа необходимост,
подслон, възможност за поддържане на личен тоалет (къпане,
пране) и други специализирани
грижи в   приюта за бездомни
хора на „Каритас Русе“ „Добрият
самарянин“ в гр. Русе, в центъра
за мобилна и стационарна грижа
на „Каритас София“ в гр. Бургас,
в центъра на „Каритас Русе“ за
социална рехабилитация и интеграция в гр. Русе, в мобилния
център за подкрепа на „Каритас
София“ в гр. София.
l
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33 хора, получили
бежански или хуманитарен статут получаваха социални,
здравни, психологически, образователни
и други специализирани грижи в центъра на „Каритас“ „Св.
Анна“ в гр. София.
l

47 хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция
за бежанците, получаваха образователни и обучителни грижи
чрез програмите на „Каритас София“ „Играем и учим“ и проект
„Бежанци“.
l

90 хора, пребиваващи в Специалните домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци
и Любимец, взеха участие в
неформалните обучителни
дейности и арт-занимания, организирани от
„Каритас София“.
l
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Социални предприятия на „Каритас“
През 2019 г. 54 човека участваха в дейностите на социалните предприятия на „Каритас“.   В мрежата на „Каритас“ в България функционират следните социални
предприятия:
В подкрепа на хора с увреждания и дългосрочно безработни хора, в гр. Раковски
функционира социалното предприятие
„Работилница на „Каритас“ към
„Каритас Витания“. В него се изработват сапуни и свещи. Участието в трудовите дейности
и обученията, както и психосоциалната подкрепа от професионалния екип, помага на хората
в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието
и достойнството си, да усетят чувството на
удовлетвореност и значимост и да преодолеят
социалната изолация, в която се намират.
l

В подкрепа на деца в
риск, деца и младежи с
увреждания и жени в
неравностойно положение в гр. София работи социалното предприятие „КаритАрт“
към „Каритас София“,
което чрез интерактивни занятия прокарва
път на интеграцията и
социализацията на уязвими групи хора в обществото. В „КаритАрт“
се изработват картички,
значки, глинени изделия, изделия от кожа,
прежда и текстил.
l
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В подкрепа на бежанци и
мигранти в гр. София работи
бистро „Каристо“ към „Каритас София“, предлагащо вкусна
традиционна ливанска храна.
Социалното предприятие дава
възможност на хора в уязвима
ситуация да усъвършенстват
своите професионални умения
и да получават доходи.
l

В подкрепа на жени в неравностойно положение в гр. София функционира социалното
предприятие „Рождество Христово“ към
едноименния център за социална рехабилитация и интеграция към „Каритас София“. В него ръчно, по
авторски дизайн, се изработват
сувенири от филц и текстил. Социалното предприятие осигурява
подкрепяща среда за жени в неравностойно положение и им помага да изградят, развият и възстановят умения за работа,
работни навици и отговорност, като едновременно с това – да получат финансова подкрепа за
извършената работа.
l

Социално фермерство: в
гр. Раковски „Каритас Витания“ се ангажира със социално-предприемаческа дейност,
свързана със засаждане на земеделски култури и тяхното обработване. Събраните средства
от продукцията се използват
за подпомагане дейностите на
„Каритас Витания“ в подкрепа
на уязвими групи от хора.
l

Годишен отчет 2019
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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.

През 2019 г. издадохме „Българският
миграционен
парадокс – миграция и
развитие“, докладът
представя
анализ, политики и дебати в България, свързани
с
миграцията,
развитието и взаимовръзката между
тях. Той бе включен в изданието „Общ дом“, заедно
с докладите на още 11 „Каритас“ организации от Европа.
Изданието бе разработено в
рамките на инициативата
„Миграция, взаимодействие,
развитие“ (MIND), която се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

През 2019 г. „Каритас България“ изрази
свои позиции и сподели своя опит в редица
конференции, срещи, семинари на местно
и на международно ниво, както и в работни групи към ключови български институции. Поставихме акцент върху въпроси, свързани с развитието на интегрирани
здравно-социални услуги в домашна среда
за нуждаещи се възрастни хора, върху взаимодействието между миграцията и целите за устойчиво развитие, върху въпроси,
свързани с по-ефективна интеграция на
хора, получили бежански или хуманитарен
статут, и върху редица въпроси, свързани с
развитието на социалната икономика.
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Училище
на „Каритас“
Видове обучения:
е учебен център,
въвеждащо – разреализиращ обучения за
глежда базисни
повишаване професионалния
теми, свързакапацитет и мотивацията на сътрудни с визията,
ниците на „Каритас“. Обучемисията, ценнията се провеждат от
През 2019 г. в рамностите и струкмобилни екипи от
ките
на Училище на
турата на „Каритас“;
преподавате„Каритас“
се проведонадграждащо – надгражли.
ха:
1
въвеждащо
и 1 спеда темите, застъпени във
циализирано обучение, 1 навъвеждащото обучение, и специонална среща на доброволци
циализирано – тясно профилии служители на „Каритас“, 9 срещи
рано и свързано със спецификите
за духовно обогатяване, за укрепвана конкретна дейност на „Каритас“.
не на християнската идентичност и
Организират се и обучения и срещи
обмяна на опит между сътрудници
от епархийните „Каритас“ организана „Каритас“, 18 епархийни срещи на
ции за сътрудниците на „Каритас“ по
доброволци, 1 среща за сплотяване
места.
на екипите в „Каритас“. Над 400 сътрудници на „Каритас“ взеха участие в посочените обучения и инициативи.

Годишен отчет 2019
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Академия на „Каритас Европа“
Представители на „Каритас България“ и „Каритас Витания“ взеха участие
в стартиралата през 2019 г., нова учебна програма на „Каритас Европа“, фокусирана върху темата за въвличане на хора и общности на местно ниво в
процеса на развитие на енорийски структури на „Каритас“ и привличане на
доброволци. Първите занятия се проведоха в гр. Милано (Италия), в периода
04. – 07.11.2019 г.

Управление на знанието
Представител на „Каритас България“ взе участие в международна работна
среща на тема „Управление на знанието“, организирана от „Каритас Европа“ и проведена в периода 24-26.09.2019 г. в гр. Виена (Австрия). Събитието
предостави възможност на
участниците да придобият
концептуални и практически знания по темата за
стратегическо разпространение, архивиране и координиране на знанието във
вътрешноорганизационен
план, с цел постигане на поефективното управление на
човешките ресурси и административните процеси.

Солидарна система за организационно развитие
на „Каритас Европа“ и Международни стандарти
за управление на „Каритас Интернационалис“
„Каритас България“ продължи участието си в програмата на „Каритас Европа“ „Солидарна система за организационно развитие на „Каритас“ (ССОРК).
Програмата има за цел да подпомогне развитието на „Каритас“ организациите в Европа, които стъпват на изработени тригодишни планове за надграждане на своя капацитет. През 2019 г., в периода 11-13.06.2019 г. в гр. Виена
(Австрия) беше проведена среща на партньорите по програмата. В рамките
на събитието бяха обсъдени и въпроси, свързани със Стандартите за управление на световното семейство на „Каритас“.
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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Международно сътрудничество

Развитие
на социалната икономика
в Югоизточна Европа

През
2019 г. продължихме
или
стартирахме инициативи по ключови теми, свързани със социалното предприемачест
во, политиките за хората с увреждания,
младите хора, възрастните хора, хората, търсещи и получили международна закрила, миграцията и целите за
устойчиво развитие.

Темата за развитие на социалната
икономика в Югоизточна Европа,
както и възможностите, които тя
би могла да предостави на младите
хора, събра представители на „Каритас“ организации от региона на Балканите, Централна и Южна Европа,
сред които и „Каритас България“, на
форум в гр. Шкодра (Албания). По
време на събитието, което бе проведено в периода 18-20.09.2019 г., бе
обсъдено и подновеното регионално

сътрудничество в областта на солидарната икономика в рамките на
инициатива ELBA, в която „Каритас
България“ участва заедно с организациите на „Каритас“ от Италия, Босна
и Херцеговина, Черна гора, Сърбия,
Албания, Гърция, Косово и Северна
Македония.

Годишен отчет 2019
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Младите хора и социалната икономика
В периода 18-20.11.2019 в
гр. Сараево, Босна и Херцеговина, се състоя откриващо събитие на нова
инициатива в сферата на
социалната икономика
на „Каритас“ организации от Балканския регион. В нея освен „Каритас
България“, участват и
„Каритас“ организации
от още 7 европейски
страни: Босна и Херцеговина, Албания, Гърция,
Италия, Косово, Черна
гора, Сърбия. Инициативата „Employ Yourself “
има за цел да повиши капацитета на младежките
организации за развитие

на социалната икономика, чрез предоставяне на
знания и умения и споделяне на съществуващи
добри практики, както и
чрез повишаване информираността на младите

хора за възможностите,
които предоставя социалната икономика в Югоизточна Европа. „Employ
Yourself “ е съфинансирана
по програма „Еразъм+“ на
Европейския съюз.

Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора
През 2019 г. продължиха
дейностите ни по тригодишната инициатива,
имаща за цел да подпомогне активния и самостоятелен живот на хората
над 60 години, чрез изработване на модерни технологични устройства,
благодарение на които ще
се предава лесно и бързо
информация за здравословното и емоционално
състояние на възрастните хора до близките им

и до специалисти, които
да им окажат 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),
Залцбургският университет „Париж Лодрон“
(Австрия), Университет-

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
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ският институт за рехабилитация (Словения),
Технологичният институт „Йозеф Стефан“
(Словения), ScaleFocus
(България),
Interactive
Wear AG (Германия).
„Виртуален асистент в
подкрепа на възрастни
хора“ се реализира с финансовата подкрепа на
Рамковата програма на
ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
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Миграция, взаимодействие, развитие
През 2019 г. продължиха
дейностите ни по тригодишната инициатива,
имаща за цел да повиши
разбиранията на обществото за глобалните цели
за устойчиво развитие на
ООН и как те се свързват
с процесите на миграция
по света, каква е ролята
на миграционните процеси в Европейския съюз
и развиващите се държа-

ви и какъв е приносът на
страните от Европейския
съюз за международна
помощ за развитие. Освен „Каритас България“,
партньори в инициативата са още 11 „Каритас“
организации: „Каритас
Австрия“, „Каритас Бавария“ (Германия), „Каритас Чехия“, „Каритас
Нидерландия“, „Каритас
Европа“, „Каритас Бел-

гия“, „Каритас Италия“,
„Каритас Португалия“,
„Каритас Словакия“, „Каритас Словения“ и „Каритас Швеция“. „Миграция, взаимодействие,
развитие“ се реализира
с финансовата подкрепа
на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и
повишаване на осведомеността.

Засилване капацитета на гражданското общество
за работа с хора с увреждания и хора с психични
разстройства в Югоизточна Европа
В периода 01-02.10.2019 г.
в гр. Белград (Сърбия) се
проведе заключително
събитие на тригодишната
инициатива SOCIETIES,
в която освен „Каритас България“, участват
представители от още 16
неправителствени орга-

низации от 7 държави.
Сред тях са и 6 организации на „Каритас“ - Сърбия, Черна гора, Босна
и Херцеговина, Косово,
Албания и Италия. Темата на форума бе „Социално включване на хора
с увреждания и хора с

Годишен отчет 2019

психични разстройства“.
Символичен акт по продължаване на съвместните усилия на партньорите за напредък по
темата бе подписването
на Харта за ангажираност от всички участници, в т.ч. „Каритас България“, която гарантира
отдаването на внимание
на проблемите на социалното включване на
хора с увреждания и с
психични разстройства
в по-дългосрочно бъдеще. SOCIETIES бе финансирана по програма
Europa Aid на ЕК.

Международно сътрудничество
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Нашите кампании

Защото СМЕ ХОРА

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

За поредна година проведохме кампанията в
подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА“.
Даренията, събрани през 2019 година, възлизат на
66 182 лв. Дарените средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават нуждаещи
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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Ден на Каритас
На 17 ноември 2019 г. отбелязахме Деня на
„Каритас“ с благотворителни инициативи в
подкрепа на нуждаещи се хора и дейности на
„Каритас“, чрез които организацията им помага. Инициативата, определена с решение
на Епископската конференция на Католическата църква в България, се отбелязва всяка
година в неделята след 13 ноември – деня на
блажените мъченици Евгений, Камен, Павел
и Йосафат.

Какво е дом?
За втора поредна година проведохме кампанията „Какво е дом?“, поставяща акцент върху
взаимовръзката между миграцията и развитието. През 2019 г. фокусът на кампанията, която
протече в периода 8 юли – 8 септември, бе върху начините, по които хората, напуснали дома
си, могат да се почувстват у дома в новото място, в което са се установили. Кампанията протече в Интернет (уеб сайтовете и социалните
мрежи на „Каритас България“ и на „Каритас
Русе“) и достигна до 824 225 души. „Какво е
дом?“ бе реализирана в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“,
която се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз.

Сподели пътуването
През 2019 г. продължи кампанията на световното семейство на „Каритас“ организациите,
сред които и „Каритас България“ – „Сподели
пътуването“. Инициативата има за цел повиши осведомеността за хората, принудени да
напуснат дома и родината си поради жестокостите на войната и да насърчи възможността
бежанците и местните общности да се събират
заедно, да споделят историите си и да укрепят
доверието помежду си.
Годишен отчет 2019
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Партньорства в подкрепа
на нуждаещи се хора
Бизнес

Медии

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

• БНТ, „БТВ медиа груп“,
БНР, Радиоверига „Фокус“
подкрепиха каузата ни за възрастни хора и станаха медийни
партньори на кампанията ни
„Защото СМЕ ХОРА“.

• „Летище София“: предостави възможност за поставяне на дарителски кутии на
„Каритас“ на територията на летището.
• „Еко България“: осигури преференциални отстъпки при зареждане на гориво
за служебните автомобили на „Каритас“
от бензиностанции на компанията.

Столична община
и „Метрополитен” ЕАД
• Столична община и „Метрополитен” ЕАД подкрепиха
кампанията ни за възрастни
хора „Защото СМЕ ХОРА“,
чрез излъчване на рекламен
видеоклип по видеоекраните
на метростанциите в София.

• „Първа инвестиционна банка“: осигури преференциални отстъпки на „Каритас“ при ползване на предоставяните
от банката услуги.
• „Натурофис“: включи кауза на „Каритас“ в инициативата си „Подарък с кауза“.

НПО
• Фондация BCause включи
каузата ни за възрастни хора
в програмата им за дарения
по ведомост „Колкото повече,
толкова повече“.
• Единен дарителски номер
(DMS) – каузата ни за възрастни хора бе включена в платформата за дарения чрез кратки
текстови съобщения (SMS) и
можеше да бъде подкрепена и с
есемес на номер 17 777, с текст
DMS CARITAS, на цена 1 лв. за
всички мобилни оператори.
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Финансов отчет
Приходи за 2019 г.: 447 586 лева
Мрежата на „Каритас“ от Европа    9 %
Дарения от физически
и юридически лица    23 %

Финансови приходи    1 %

Други НПО от чужбина     13 %

Програми на ЕК    54%

Разходи за 2019 г.: 447 586 лева
Международно
сътрудничество – 10 %
Училище
на „Каритас“ – 34 %

Популяризиране – 11 %
Фондонабиране – 2 %
Административни – 9 %

Милосърдие в действие – 19 %
Застъпничество – 15 %
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Може да изразите Вашата подкрепа
към хората в нужда, като:

Дарите по банков
път, като посочите кау
зата/дейността, която подкре
пяте, в основанието за плащане:
РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката:
Каритас България

Изпратите SMS
с текст DMS CARITAS
на 17777, на цена 1 лв. за
всички мобилни опера
тори.

Дарите онлайн,
като посетите сайта на
федерацията:
www.caritas.bg

Станете
постоянен
месечен дарител с
дарение от 2 лв. или 5 лв.,
чрез SMS с текст DMS CARITAS
на номер 17 777 (за всич
ки мобилни операто
ри).

Бла г од а ри м
на всички дарители, партньори, сътрудници, доСтанете доброволец –
броволци и приятели,
Вашите умения – професионал
които безусловно и всеотни и личностни, ще бъдат
дайно ни подкрепиха в рабоистински дар за хората
тата
ни през годината! С вашата
в нужда.
помощ, вярваме, успяхме да направим живота на хора в трудна ситуация по-смислен и пълноценен.

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

•

www.caritas.bg

25

Управителен съвет
Монс. Петко Христов,
никополски епископ
и президент на „Каритас България“
Отец Иван Топалски
Отец Михал Шлахцяк

Каритас България
1504 София, ул. „Оборище“ № 9
тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33
e-mail: caritas@caritas.bg
www.caritas.bg

Годишен отчет 2019
Директор: Емануил Паташев
Редактор: Ваня Клечерова
Текст: Ваня Клечерова
Предпечат и печат: СД „Ракурс“
ISSN 2682-9452

Годишен отчет 2019

Каритас България
1504 София, ул. „Оборище“ № 9
тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33
e-mail: caritas@caritas.bg
www.caritas.bg

Каритас Витания

Каритас София

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

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

Издание на:

ISSN 2682-9452

