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Каритас е съществена част от живота на 
Църквата. Затова е важно дейностите, 
които организацията извършва, да бъдат 
ангажимент на всеки свещеник, за да може 
да се проявява действено християнско 
милосърдие в общността, а в световен 
мащаб да се осъществи мисията на Каритас: 
"цивилизация на любовта". Каритас е 
съществена част от живота на нашите 
клиенти. За съжаление социално слабите, 
онеправданите, нуждаещите се, са една не 
малка част от хората около нас и там е 
полето на дейност на Каритас. За 
конкретните проекти, програми и ини-
циативи на Каритас Русе през 2003 г. ще 
прочетете в този годишник. Общото в тези 
дейности е, че на преден план е човекът, 
всеки със своята уникалност и значимост, 
че те не го правят зависим от помощта, а 
целят да му дадат надежда и достойнство 
там, където то е нарушено. Ако сме успели 
да видим в лицето на всеки един от 
подпомогнатите от нас нуждаещи се лицето 
на Христос, то значи сме успели. Каритас е 
съществена част от живота на нашите 
доброволци. Като им благодарим за 
съпричастността,  ние осъзнаваме,  че 

Каритас Русе е място, където те могат да се 
реализират, да намерят съмишленици, да 
бъдат полезни и да изпълнят своя 
християнски  или граждански дълг. 
Обръщайки се по места към съответните 
отговорници на Каритас Русе желаещите да 
се включат като доброволци от всички 
възрасти, етноси или религии, ще спо-
могнат за своето собствено израстване и за 
още по-ефективната и ползотворна помощ 
на човека в нужда. 
Каритас е съществена част от живота на 
нашите служители. Доверявайки ни се и 
работейки за Каритас Русе по различните 
проекти, тези специалисти, всеки с раз-
личен опит и култура, могат да се докоснат 
до мисията на Каритас Русе, до конкретни 
резултати от труда и вярата на другите, да 
повишат професионалната си квали-
фикация, да бъдат солидарни чрез уменията 
си с милиони хора по света. Каритас е 
съществена част и от живота на 
нашите дарители. Благодарим на 
всички тях, които през 2003 г. подкрепиха 
усилията на Каритас Русе да осъществи 
своята дейност, ценим високо тяхната 
помощ и доверие.Чрез нас те достигнаха до 
стотици хора с най-различни и нелеки 
съдби, можаха да почувстват тревогата на 
общата  бедност,  бяха  солидарни и 
милосърдни с нуждаещите се. Обръщам се 
към досегашните ни дарители, но и към 
тези, които могат да станат такива, особено 
от страната, че тяхната помощ е неоценима 
и че заедно може да изпитаме най-голямото 
щастие: да бъдем полезни на другите. 

 

 

 

Монс. Петко Христов 
Никополски епископ 

ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ НА ДРУГИТЕ  
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Каритас Русе е независима обществена 
организация, която осъществява социал-
ната дейност на Католическата църква в 
Никополска епархия, съгласувайки и 
съобразявайки дейността си с препоръките 
на епархийния епископ. Организацията е 
основана през 1992 година и работи за 
изграждането на по-добър свят, особено за 
бедните и онеправданите на територията 
на Северна България. Каритас Русе се бори 
с бедността, изключването, нетолеран-
тността и дискриминацията. 
Каритас Русе осигурява директна помощ на 
бедните и отстраняване на случаите на 
нищета, предоставя социални услуги в 
общността, въвлича хората в дейности за 
тяхното собствено развитие, съдейства за 
постигането на социална справедливост и 
изграждане на мир. 

Водещи принципи 

Богатите традиции на Светото писание и на 
Социалното учение на Католическата 
църква са основата при определянето на 
водещите принципи на Каритас Русе и ни 
дават визията за това как трябва да изглежда 
света. 
Каритас Русе се основава и ръководи от 
християнските ценности и принципите на: 

- Състрадание, милосърдие, любов към 
ближния, облекчаване на социалното 
страдание,   подкрепа   на   човешкото 
развитие и достойнство; 

- Подпомагане на крайно нуждаещи се, 
без   оглед   на   раса,   пол,   възраст, 
народност,   политически   възгледи   и 
вероизповедание. 

Тези ценности и принципи са в основата 
при вземането на всички решения, свързани 
с   управлението   на   организацията,   раз- 

 
 
работваните програми и проекти, съ-
трудничествата и партньорствата, в 
унисон с нуждите на бедните и оне-
правданите в България. 

Принципи на партньорство 

Каритас Русе развива партньорствата си 
върху споделената визия, адресирана към 
хората в непосредствена нужда и към 
основните случаи на  страдание и 
несправедливост. 
Католическата църква е основен партньор 
на Каритас Русе поради общата отго-
ворност за справедливост и добродетелен 
живот, насочени към достойнството на 
всички хора. 
Връзките с партньори на Каритас Русе се 
основават на откритост и споделяне на 
общи принципи и перспективи. Тези 
връзки са основани на духа на уважението 
на различията, на отговорността да 
слушаме и да се учим едни от други и на 
взаимното желание за промяна. Каритас 
Русе насърчава връзките с държавни и 
общински власти, които се ползват със 
същата прозрачност и откритост. Чрез 
изграждането на партньорства Каритас 
Русе съдейства за укрепване на едно по-
хуманно общество. Каритас Русе оценява 
факта, че всяка общност, с която работи, 
притежава собствен капацитет. Каритас 
Русе прилага механизми този капацитет 
да бъде идентифициран, разбран и 
укрепен, като първа стъпка за решаване 
на местни проблеми. Каритас Русе 
насърчава и подкрепя участието на 
общностите във всички аспекти на 
разработваните и реализираните 
програми, за да бъдат те притежание на 
клиентите и да им дадат възможност за 
развитие. 

  

КОИ СМЕ НИЕ 
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ЗА ДЕЦАТА В РИСК 
 

 

 
 
Днес обществото ни търси алтернативни 
форми за подкрепа на децата в риск, които 
поради социални, материални или здраво-
словни причини нямат възможност да 
изградят пълноценна връзка между себе си 
и обществото. 
Приоритетни целеви групи в работата на 
Каритас Русе са децата с увреждания, 
децата от малцинствен произход, децата от 
социално слаби семейства, децата в риск 
често травмирани, изолирани и отбягвани, 
оставени без възможност за равен старт в 
живота с останалите млади хора. Всички 
програми и проекти, разработвани от 
организацията целят да изградят в 
децата чувство за собствена стойност, да се 
насърчи процеса на пълноценното им 
развитие и социална интеграция, да се 
прилага на практика Конвенцията за 
правата на детето. Стремежът е не само 
нов тип отношение на децата към самите 
себе си и заобикалящия ги свят, а и 
промяна в отношението на външния свят 
към "децата в риск". 

 

 
 
Пета поредна година Каритас чрез 
създадения Дневен център "Милосърдие" 
работи за децата и младежите със специални 
нужди от град Русе. През 2003 година 54 
клиента са ползвали услугите на Центъра: 
 

 
-   кинезитерапия, 
логопедична помощ ,  
психотерапия,  
арт-терапия,  
тру-дотерапия, 
обучение от 
специален педагог; 
-   обучение   на 
специалисти, ро-
дители   и   доб-
роволци; 
-   срещи   за  роди-
тели   и   мла- 
дежи   с   пред-
ставители   на  

  

 
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 
 
Член 23 
1. Държавите   страни по конвенцията, признават, че дете с умствени или физически недостатъци 
трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му, 
поощряват самостоятелността и улесняват активното му участие в обществото. 
 
Член 29 
1. Държавите  страни по конвенцията, се споразумяват, че образованието на детето трябва да бъде 
насочено към: а) развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физически 
способности до най-пълния им потенциал; б) развитието на зачитането на човешките права и 
основните свободи и на принципите, провъзгласени в Устава на Организацията на обединените 
нации; в) развитието на чувството на уважение към родителите на детето, към неговата 
собствена културна самоличност, език и ценности, към националните ценности на страната, в която 
детето живее, на страната, от която произхожда, и на цивилизации, различни от неговата собствена; г) 
подготовка на детето за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и 
толерантност, равенство между половете и дружба между всички народи, етнически, национални и 
религиозни групи и коренно население. 
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държавни и общински институции: 
Социални служби, Здравната каса, Центъра 
за развитие на хората с увреждания към 
Бюро по труда, Русе; 
- участие на децата със специални нужди в 
различни   културни,   спортни   и   възста- 
новителни дейности; 
- специализиран транспорт до и от Центъра; 
-съвместни   занимания   с   деца   без 
увреждания   и   работа   за   социална 
интеграция на децата със специални нужди 
и техните семейства; 
-запознаване на обществеността с пробле-
мите на децата със специални нужди и 
техните семейства с помощта на средствата 
за масова информация. Родителите, чиито 
деца посещават центъра имат нужда да 
споделят трудностите си, да търсят съвет и 
помощ, да търсят и отстояват правата на 
децата си. Така през 2003 година беше 
сформирана родителска група към Дневен 
център "Милосърдие". Регулярните срещи, 
разговорите със специалисти /психолози, 
социални работници, държавни служители/, 
срещите с родители на деца с подобни 
проблеми доведоха до осъзнаването на 
силата на общността, до използването й в 
името на децата.  
През 2003 година стартира и програмата 
Обучение на обучители, в която участват 

 родители и доб-
роволци. Обу-
чението се осъ-
ществява в 3 
модула кине-
зитерапия, ло-
гопедична те-
рапия и психо-
терапия. Целта е 
обучение в 
обслужване и 
подпомагане 
обслужването на 
лица с 
увреждания. 

В края на годината стартира и новата услуга 
Трудова терапия по цветарство, в която се 

включиха 10 клиента. Терапията предлага 
възможности за психологическо укрепване 
на клиентите и получаване на профе-
сионална подготовка при отглеждане и 
аранжиране на цвета. 
Дългосрочната   цел   на   Дневен   център 
"Милосърдие" е да работи за интегриране в 
обществото, за самостоятелен, достоен и 
независим живот на децата и младежите със 
специални нужди.  
Финансиращи организации: Каритас 
Швейцария, Каритас България, Велтхаус-
Австрия, местни дарители. 

Изкуството има социален ефект като 
провокира креативност и заедно с това 
докосва и отваря душата на децата. Каритас 
Русе развива проект Курсове по иконопис 
и декоративно изкуство от три години. 
През тази година 20 деца на възраст от 9 до 
19 години от 
социално слаби 
семейства се 
запознаваха с  
житията на свет-
ците, техниката и 
технологията на 
иконописта. 
Практическата 
част включваше 
изработване на 
икони и участие в 
изложби,  като 
имаме спечелени 
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награди   в   конкурси,   организирани   от 
младежкия   дом   в   Русе,   католическата 
църква "Свети Павел от кръста" в Русе, 
Каритас   в   София.   През   лятото   орга-
низирахме   еднодневна   екскурзия   до 
Троянския   манастир   и   до   музея   на 
народните занаяти в Орешака. 
Финансираща организация: Каритас 
Франция. 

Най-ощетени в България са децата от 
селските райони - в повечето училищата не 
се предлагат компютърно обучение,  
обучение по западни езици, извънкласни 
занимания. Проектът Център за работа с 
деца "Света Анна", ръководен от Каритас 
Малчика, предлага на децата от селото 
обучения, допълващи обучението в 
училище. През 2003 година 40 деца бяха 
обучени в компютърна грамотност и още 
толкова  посещаваха  курсовете по  
английски език, трета група деца се 
занимават в свободното си време с ръчен 

Според Конвенцията за правата на детето 
децата имат право на отдих и почивка, на 
участие в игри и дейности за отмора, 
подходящи за възрастта им. В тази връзка 
Каритас Русе отвори за енорийските си 
организации програма "Слънчево 
детство", по която те кандидатстваха за 
детски лагери и еднодневни екскурзии. 
Най-активни бяха от Каритас Малчика, 
които организираха три екскурзии: до 
Троянския манастир, до Пловдив, Ловеч и 
Плевен за деца от Малчика и Трънчовица. 
Те проведоха и един детски лагер с 
пасторална насоченост в нашата база в 
село Царев брод. Каритас енория Русе 
организира детски лагер край Русе, също с 
пасторална насоченост. Каритас Ореш 
проведе екскурзия до Пловдив и региона. 
Общо в лагерите и екскурзиите по 
епархийната програма бяха включени 154 
деца, с които работиха 14 доброволци и 6 
ръководители-аниматори. 

  

труд и изобразително изкуство. 
Към Центъра има дейност "Шев и кройка", 
в  нея  участват  доброволци  на  Каритас 
Малчика, които всеки ден идват в Центъра и 
шият оригинални играчки.Част от тях са 
подарени на близкия дом за сираци в с. 
Борислав, а с другите се търси начин за 
самофинансиране на услугите в Центъра. 
Финансиращи организации: 
Каритас   Амброзиана,   Приятели   на 
България -Белгия. 
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Образованието е най-силното оръжие за 
изграждане на мир и етническа търпимост, 
за премахване на бариерите, разделили 
обществото и за иницииране на участие в 
гражданското общество и опознаване на 
другите. 
Неграмотността сред ромското население в 
България е висока, нейните нива започват 
да растат след 1990 година, голям процент 
от децата са посещавали само някои 
класове и не са завършили образованието 
си. Причините за тези проблеми са много: 
социално-икономически и етно-културни 
образованието не е приоритет за ромите, 
децата не говорят добре български език. 
През 2003 година приключи реализираният 
от Каритас Русе в продължение на две 
години проект "Подготвителни класове 
за деца в неравностойно положение". 
Главната му цел беше преодоляване на 
изолираността на децата от малцинствен 
произход, научаване на български език и 

 
 
получаване на подготовка за училище. За 
две учебни години ние подготвихме и 
изпратихме в масово училище 32 деца, 
показахме нов модел на работа с деца от 
малцинствата, спечелихме доверието на 
хората от квартал Тракция в Русе, който е с 
преобладаващо ромско население. Виж-
дайки постигнатите резултати от работата 
на Каритас Русе и на други непра-
вителствени организации в тази област, 
Министерството на образованието и 
науката пое отговорността за орга-
низирането на задължителни подгот-
вителни класове от началото на учебната 
2003 година. 
Желанието за образование, за знания и 
свобода да избираш, се възпитава. 
Помощта, оказана на децата, завършили 
Подготвителните класове на Каритас и 
приети да учат, би отишла напразно ако не 
бяхме продължим да работим с тях, да им 

  

 

 
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
Член 26 
1. Всеки човек има право на образование.  
2. Образованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и засилване 
на  уважението   към  правата  на  човека  и  основните  свободи.   То  трябва  да  съдейства  за 
разбирателство, търпимост и приятелство между всички народи, расови или религиозни групи. 
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показваме техните възможности и права. 
Като естествено продължение на нашата 
работа с малцинствата в края на 2003 
стартира новият ни проект Клубове по 
интереси за деца от различни етноси "Да 
творим и учим ЗАЕДНО". 

 
науката, с възрастта на децата и с техните 
интереси. Методиката и материалите, по 
които се работи в клуб "Моите права" са ни 
предоставени от фондация "Спасете 
децата" - Русе.  
Подходът,  който  използваме,  а именно 

  

 

Работата ни по този проект цели да се 
запазят и утвърдят духовното богатство и 
културната идентичност на децата от 
различните малцинства, да се обогатят 
техните познания за историческото ни 
наследство, да се развият детските спо-
собности, да се запознаят с Правата на 
детето и да се ползват от тях. Дейността се 
осъществява в сътрудничество с отдел 
Образование на община Русе и с основно 
училище "Братя Миладинови". Сформира-
ни са три клуба по интереси Клуб 
"Опознай родината", Клуб "Моите права" 
и "Етно творчество и фолклор". 
Членове на клубовете са 42 деца, от които 24 
ромчета, 9 турчета и 9 деца от български 
социално слаби семейства на възраст от 7 до 
10 години. 20 от децата са посещавали 
Подготвителните ни класове. Всички те 
учат в Основно училище "Братя Мила-
динови" в Русе. Обучението в Клубовете се 
осъществява от три начални учителки, 
провежда се след учебните часове в 
специално обзаведена занималия. Про-
грамата е съобразена с програмата на 
Министерството   на   образованието   и 

участие на деца от различни етноси в 
Клубове по интереси, е нов за нашия град, 
отговаря на съвременните методи за 
обучение на деца, предоставя една 
разчупена форма за повишаване на 
знанията и развиването на техните 
таланти. 
Клуб "Моите права" разпространява 
знания, утвърждаващи правата на човека. 
Не е тайна за никого, че децата от 
малцинствата и от бедни семейства 
нерядко са подложени на насилие, 
дискриминация, незачитане на правата им 
и нямат шанса за равен старт със своите 
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връстници. 
Обучението в Клуб "Опознай родината" 
подпомага и надгражда наученото в 
училище и развива чувството на обич и 
принадлежност към родината на децата. 
Заниманията в Клуб "Етно творчество и 
фолклор" възпитават в толерантност и 
етническа хармония, показват на децата 
техните корени и традиции, помагат им да 
осмислят собствените си различия и да ги 
приемат. 
Веднъж месечно децата, показали добър 
успех в училище и в клубовете, участват в 
екскурзии до исторически и природни 
забележителности в Северна България. За 
децата се организират посещения на 
концерти, изложби и театър. Организиран е 
транспорт от училище до занималнята и 

семействата е отличен стимул за 
задържане на децата от бедни семейства в 
училище. 
Съвместната работа и партньорството с 
Община Русе в работата ни с деца от 
малцинствен произход е реална заявка за 
чувствителността на държавата и на 
неправителствения сектор към проблема 
образование и към изграждането на 
механизми за разрешаването му. Реална 
устойчивост е предоставената 
възможност българчета, ромчета и 
турчета заедно да покажат модел на 
толерантност и чрез лично творческо 
участие да се възпитават в социално 
мислене и поведение, ценностна система и 
хуманизъм. 

Партньори: Отдел Образование и 
култура на Община Русе, Основно 
училище "Братя Миладинови", 
Русе. 

Финансираща организация: 
Каритас Франция, енория 
Русе. 

обратно, а също така получават закуска и 
топла напитка. 
За да се постигне една от подцелите 
мотивация на децата да посещават 
училище, се организират родителски 
срещи, индивидуални срещи с децата или с 
родителите /при установена необходимост/ 
и с учителите им в училище. 
Принадлежността към клуб, публичната 
изява, работата в екип, гордостта на 
родителите,   социалното  подпомагане  на 
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ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

 
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
Член 23 
Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни 
условия на труда, както и на закрила срещу безработица. 

Земеделско обновление в Белене  

Селското стопанство и околната среда са 
дълбоко свързани, тъй като селскосто-
панските дейности са изключително 
зависими от природните ресурси и обратно, 
земеделските практики оказват влияние 
върху околната среда. 
Независимо от разнообразието от видове и 
структури производства, земеделието в 
България все още е широко отворено към 
прилагане на интензивните методи, които 
подкопават околната среда и следователно и 
самата селскостопанска дейност. 

           
 

 
Екологичното земеделие е система 
за поддържане на естественото  
плодородие на почвата, 
биологичното разнообразие на 
видовете и  екологичния  баланс  в 
околната среда. Седма   поредна   
година Каритас  Русе  в   
сътрудничество с Каритас 
Швейцария работи по проект, 
подкрепящ  частни  земеделски   
стопани  от  град Белене. 
Сътрудничеството   със 
създадената   по   проекта 

Производителна  кооперация   "Утро"   се 
изразяваше в оказване на агрономическа 
помощ,  допълване  на  машинния  парк, 
финансова помощ за експерименталната 
дейност на кооперацията и обучения на 
екипа. 
ПК "Утро" стопанисва 1902 дка обработ-
ваема земя, на която се отглеждат 
традиционни за региона култури: пшени-
ца, слънчоглед, царевица и фасул. Мето-
дите на работа в кооперацията са насочени 
към прилагане на биологично земеделие 
намаляване използването на изкуствени 
торове и средства за растителна защита. В 
тази връзка беше изградена площадка за 

  

КАРИТАС РУСЕ 2003  



 
 
 
 

 

В края на 2003 година кооперация "Утро" 
отчете отличен финансов резултат, показа 
възможност за реална финансова устой-
чивост, което беше и една от целите на 
този 8-годишен проект. Създадената по 
проекта Производителна кооперация 
"Утро" е първата стъпка към една 
земеделска схема, която се отнася с 
уважение към околната среда — модел за 
промяна на облика на земеделието в 
България от традиционен производител в 
защитник на околната среда. 

Финансираща организация: 
Правителство на Конфедерация 
Швейцария. 

компостиране и първите декари земя бяха 
наторени   с   произведен   в   кооперацията 
компост. Установиха се контакти с пред-
ставители   на   Фондация   за   биологично 
земеделие "Биоселена" - Габрово, които 
подпомагат биологичното земеделие. Като 
цяло методите на работа в "Утро" 
са насочени   към   постигане   
на екологичен баланс, който е 
по-благоприятен   в   сравнение   
с класическото земеделие, но има и 
проблеми     биологичното земе-
делие без съмнение е по-малко 
продуктивно   в   сравнение   с 
интензивното   земеделие   (до-
бивите обикновено са от 10% до 
40% по-ниски, поради неприла-
гане на подхранвания и растител- 
на   защита)   и   имат   по-висока 
производствена себестойност. 
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ЖИВОТ С ДОСТОЙНСТВО 
 

 
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
Член 1 
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и 
съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. 

 
Всеки човек допринася за това връзката 
между поколенията да бъде съвместима с 
човешкото достойнство. В частност, децата 
са длъжни да почитат родителите си, да им 
помагат и да ги подкрепят, но икономи-
ческото състояние на хората в България 
поставя своя отпечатък върху социалния им 
живот, духовният им мир и самочувствие. 
Хората, особено тези в пенсионна възраст, 
са поставени в позицията на ежедневна 
борба за физическото си оцеляване и за 
запазване на достойнството си. Техните 
деца и внуци напускат страната или 
забързани в напрегнатото ежедневие не 
могат да им предоставят необходимите 
грижи. Един от най-болезнените проблеми 
на нашето време е жестоката реалност да 
останеш сам, дори и ограден от близки, да 
почувстваш пропастта на отчуждението. 
Възрастните хора затворени в самотата на 
душата и на духа се нуждаят от подкрепа и 
разбиране, от осмисляне на дните си, от 
чувството да бъдат полезни. Това беше и 
целта на проекта "Игла и конци", който 
продължи своята работа и през 2003 година 
- да се осмисли свободното време на жени в 
пенсионна възраст, да им се предоставят 
условия за социален живот, да се съживи 
живота в енорията. 
30 жени в пенсионна възраст се ползваха от 
услугите на проекта. Четири от тях бяха 
обучени в шев и кройка от наета препо-
давателка   и   подпомагаха   и   обучаваха 

 
останалите. 
Два пъти седмично жените посещаваха 
обзаведеното шивашко ателие и преправя-
ха старите си дрехи или си шиеха нови. 
Два пъти седмично те се срещаха с близки 
хора, споделяха с тях болките и успехите 
на децата си, получаваха духовна под-
крепа. 
Освен работата, която полагаха в полза на 
собствените си семейства, жените 
отдаваха   своя   доброволен   труд   по 
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инициативи за другите проекти на Каритас 
Русе Дневен център "Милосърдие", 
социално слаби семейства от енориите в 

 

Русе   и   Велико   Търново. 
Подпомагаха децата с увреждания 
при разкрояването и ушиването    
на   коледни   и   великденски 
украси. 
Проектът "Храна на колела" все 
още има своето  място  в  
работата на Каритас Русе с 
възрастните хора,   тъй   като   
физическото оцеляване  се  явява  
основна борба за много от тях – 
борба да имат храна всеки ден, 
да имат лекарства, да живеят на 
топло.  25   възрастни,  болни, 
самотни хора получават всеки ден  
в  своите  домове  топла храна, 
усмивка, добра дума и възможност  
с достойнство да изживеят своя 
живот. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Финансиращи организации: Каритас 
Швейцария - "Храна на колела" Г-жа 
Антония Фрик, Лихтенщайн - "Игла и 
конци" 
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ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНИ ГРИЖИ 
 

 
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
Член 25 
Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, 
медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане 
на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. 

 
 
Икономическите и социални условия в 
България през последните 12 години 
увеличиха негативните въздействия върху 
здравето на нацията, свързани със стреса, 
структурата на разходите и потреблението, 
злоупотребата с цигари, алкохол, нар-
котици, дисбаланса в храненето и др. 
Увеличи се и влиянието на вторичните 
рискови фактори,  повишаващи ве-
роятността за възникване на заболявания, 
като артериална хипертония, диабет, 
затлъстяване и абнормно телесно тегло. 
Българинът е хронично болен човек 85,6 % 
от общата заболеваемост се формира от 
заболявания на дихателната система, 
нервната система, болестите на кръво-
обращението и храносмилателната сис-
тема. 
Основната цел на реформата, която се 
извършва в здравеопазването в България е 
да се осигури качествена медицинска  

помощ за 
населението. 
Тази   реформа 
доведе до про-
мени и до раз-
витието на кон-
куренция в со-
циалната сфера. 
Наложи се 
някои заведе-
ния да бъдат 
закрити, някои 
носители да се 
оттеглят от оп-
ределени сфери 
на социални 
дейности. Кон-
куренцията 
стана причина 

 
 
за въвеждане на по-голям професио-
нализъм в ръководството на социалните и 
здравни заведения. Роди се многолик 
пазар с различни предлагащи орга-
низации, включително и частни стопански 
формирования. 
През 2003 година в град Белене стартира 
Център за домашни  грижи  от  
Националната програма на Каритас 
България, втори в Никополска епархия. 
Община Белене предостави за нуждите на 
Центъра сграда, която ремонтирахме и 
оборудвахме. Първите стъпки на Центъра 
бяха подпомогнати от екипа, работещ по 
същата програма в Русе - медицинските 
сестри и мениджърът посетиха поредица 
от   обучения   и   консултации.   Реалната 
работа по проекта започна с подписването  
 

на договори с всичките 6 общо-
практикуващи лекари в общината, които 
насочват свои пациенти към Центъра. 
Повечето   от   клиентите   са  възрастни 
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хронично болни хора, които се нуждаят от 
ежедневно медицинско наблюдение,  
манипулации и грижи. За една година 67 
пациента от Община Белене получиха 
следните услуги: проследяване на кръвна 
захар и кръвно налягане, поставяне на 
инжекции, контрол на лекарствата,  
превръзки, посещения при лекар и аптека за 
трудноподвижните хора, разговор, даване 
на информация за друг вид помощ, 
предоставяне на помощни средства за по-
лесно обслужване, обучение за тяхното 
използуване, даване на съвети за спазване 
на диетичен режим. 
През тази година Центърът за домашни 
грижи в Русе продължи да работи активно, 
обслужени бяха 684 пациента, като 
месечният им брой варираше между 55 и 60 
човека. 
Отговорното отношение на екипа към 
работата, навременното уведомяване на 
личните лекари при промяна на със-
тоянието на пациентите, бе предпоставка за 
изграждане на доверие и добра съвместна 
работа с тях. През 2003 година броят на 
общопрактикуващите лекари, с които 
работехме в Русе нарасна на 19. Една 
година по-късно мястото ни в сферата на 
здравното и социално подпомагане е 
видно и ни помага в предоставянето на 
пълно обслужване за нашите клиенти 
изградихме партньорства с дружества, 
предлагащи предимно социално обс-
лужване. 

Националната програма за Домашни 
грижи на Каритас България е развита и в 
насока повишаване квалификацията на 
работещите. През 2003 година в град Русе 
беше проведено обучение от г-жа Барден 
от Каритас Германия, в което взеха 
участие екипите на Центровете в Русе, 
Белене, Раковски, както и представители 
на Българо-германско социално дело 
Варна  и Центъра  за  социални и 
медицински грижи на фондация Покров 
Богородичен София. 
Водещият принцип в работата на 
медицинските сестри при обслужването 
на клиентите на Центровете за домашни 
грижи е запазване на достойнството и 
независимостта им. Медицинската сестра 
трябва да играе както ролята на медик, 
така и на социален работник и пси-
хотерапевт, за да помогне на пациента да 
преодолее чувството на самота, непъл-
ноценност и изолация. Оптимизирането 
на разходите, прозрачността, 
удоволствието от работата и обръщането 
й към човека днес се приемат като 
съвременни ценностни норми наред с 
абсолютно необходимите в сферата на 
социалната дейност ценности като грижа 
за  ближния   и   съчувствие. 

Финансираща организация: 
Каритас България 
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КАРИТАС - ЧОВЕК ДО ЧОВЕКА 
 

 
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
Член 22 
Като член на обществото всеки има правото на социална сигурност, както и правото да даде своя 
дял в установяването на стопанските, социални и културни права, които утвърждават неговото 
достойнство и свободното развитие на личността му, използвайки вътрешно-държавни средства или 
чрез интернационална съвместна дейност, както и с оглед на организацията и устройството на всяка 
държава. 

 
С различни свои инициативи и социални 
помощи Каритас Русе продължи и през 
2003 г. да бъде близо до човека в нужда. 
Чрез енорийските си офиси оказвахме 
индивидуални помощи на крайно 
нуждаещи се: за лекарства, отопление, 
такси за детски градини и др. Раздавани 
бяха дрехи втора употреба на индивидуални 
тежки случаи и на институции в епархията. 
Проведена бе акция "Чиста Малчика" за 
почистване на селото, както и инициа-
тивата "Бог е любов", в която Каритас 
Малчика, училище и църква организираха с 
децата изложби и спортни състезания. 
Каритас направи акция в Ореш за 
събиране на средства и подаръци за деца и 
стари хора. 

 
Десетки доброволци се включиха в 
нашите дейности през 2003 г. Две 
доброволчески групи от по 10 италиански 
младежи от Каритас Милано работиха за 
по две седмици по проекти и инициативи в 
Малчика и Русе. 

Националният   ден   на   Каритас   бе 
отбелязан на 9.11.2003 г. във всички наши 
енории с различни изяви и срещи. За втора 
поредна година се включихме в 
инициативата на Каритас Франция "10 
милиона свещи за мир", която се 
провежда и в България. На 12.12.2003 г. 
общо в епархията запалихме 5 500 свещи 
за мир, а в Русе това бе съпроводено с 
осветяване на построената на площада 
Коледна пещера. 
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КАРИТАС ПОМАГА, ПОМАГАЙТЕ С НАС! 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА! 

Благодарим ви за подкрепата, която оказахте на Каритас Русе през 

изтеклата 2003 година! 

Нашите   дарители   избраха   Каритас   Русе,   защото   подкрепят 

благотворителна организация, поела сериозен дългосрочен ангажимент 

към нуждаещите се, защото са сигурни, че дарените от тях средства се 

изразходват целесъобразно и според волята им. 
Станете част от Каритас Русе, от нейните дейности и инициативи! 

БУЛБАНКАД Русе 

банков код: 62176307  
сметка: 10 546 709 87 лева 
сметка: 14 546 989 31 ЕUR 

Вашите дарения оказват огромна помощ на благотворителната ни работа. 
Благодарим ви, че ни помагате в работа ни за един по-добър и по-
справедлив свят! 
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ФИНАНСИ  

Приходи на Каритас Русе за 2003 г. - 297 966 лв. 

Разходи на Каритас Русе за 2003 г. - 368 538 лв. 
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Получени хуманитарни помощи през 2003 г. - 7 022 лв. 

 
 
Раздадени хуманитарни помощи през 2003 г. - 11 149 лв. 
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УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ 

Управителен съвет 
Председател: 
Минчо Минчев 

Членове: 
Монс. Петко Христов 
Миглена Мънева 

Изпълнителен орган 
Изпълнителен директор: 
Стефан Марков 

Счетоводител: 
Валентина Гатева 

Технически секретар: 
Ивелин Борисов 

Координатор проекти и връзки с обществеността: 
Светломира Славова 

Отговорник "Хуманитарни помощи ": 
Илия Илиев 

Членство 
Член на НКФ Каритас България 

 

КАРИТАС РУСЕ 2003  



 
 

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА 

Епархиен офис: 

Каритас Русе 
ул. "Богдан войвода" 3 
гр. Русе 7002 
тел.+359 82 821 512 
факс:+359 82 821 513 
е-mail: caritas@ruse.techno-link.com 

Енорийски офиси: 

Каритас Белене 
ул. "Бенковски" 3  
обл. Плевен  
гр. Белене 5930 
тел./факс: 0658 23 028 

Каритас Малчика 
с. Малчика 5917 
обл. Плевен  
тел.: 06534 24 01 
факс: 06534 25 01 

Каритас Ореш 
ул. "Камчия" 10 
обл. В. Търново  
с. Ореш 5280  
тел.: 06328 20 33 

Каритас Плевен 
бул. "Георги Кочев" 67 
гр. Плевен 5800 
тел.:+359 64 46 271 
факс:+359 64 31 324 

Каритас енория Русе 
ул. "Епископ Босилков" 14 
гр. Русе 7000 
тел.:+359 82 821 511 
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