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“Да направим плодотворно Божието 
милосърдие чрез което сме призвани да да-
дем утеха на всеки човек от нашата епоха!”.  
С тези думи папа Франциск обяви чества-
нето на извънредна Свещена година, пос-
ветена на Милосърдието, която ще започне 
на 08. 12. 2015г. Милосърдието е тема мно-
го близка до сърцето на папата, а Каритас 
в превод означава точно това, 
милост към човека и то към 
конкретния човек, човекът от 
нашата трудна, глобализира-
на и често безсърдечна епоха.

Много са предизвикател-
ствата пред организации като 
Каритас, а и пред цялото об-
щество и държава, както и 
пред отделния човек, особено 
в страна, която е все още най-
бедната в Европа и извървява 
един нелек преход от забрани 
към възможности. В борбата 
с бедността в такива рискови 
групи като бездомните, деца-
та с увреждания или лишени 
от родителска грижа, семей-
ства от малцинствата или 
пострадали от природни бед-
ствия, има нужда от активност, от коорди-
нирани адекватни действия и на институ-
ции, и на доброволци, и на служители. Но 
трябва да осъзнаем, че бедните са нашето 
богатство, поле за конкретното и непре-
съхващо Божие милосърдие, проявяващо 
се чрез всеки от нас. И чрез това милосър-
дие да приемем другия, различния, било 
то емигрант, бездомник, от малцинствата 
или с увреждане, без неприязън, а с Любов, 
която побеждава всичко!

“…Let us make fruitful the mercy of God, 
with which all of us are called to give conso-
lation to every man and woman of our time!” 
With these words Pope Francis announced 
an Extraordinary Jubilee Year of Mercy that 
will start on 8th December 2015. Mercy is 
a subject, very close to the Popè s heart, and 
this is exactly what “Caritas” means – mercy 

for the man, and the 
man from our hard, 
globalized and heart-
less time in particular.

Organizations such 
as Caritas meet many 
challenges. The soci-
ety, the state and the 
individual person also 
meet many challenges, 
especially in the poor-
est country in Europe 
going through a hard 
transition from re-
strictions to opportu-
nities. There is a great 
need of activity in the 
work of institutions, 
employees and volun-
teers fighting poverty 

in risk groups like homeless people, children 
with disabilities, orphans, and families from 
minority communities or people affected 
by natural disasters. But we need to realize 
that the poor are our richness, a field for the 
concrete and never failing mercy of God in 
every one of us. Through this mercy we ac-
cept the others, the different ones – emigrants, 
homeless, disabled, people from minori-
ties and we accept with Love, that conquers  
everything!

Msgr. Petko Hristov
Nikopoli Bishop

Монс. Петко Христов
Никополски епископ

СВЕЩЕНА ГОДИНА 
НА МИЛОСЪРДИЕТО

THE HOLY YEAR OF 
MERCY
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Каритас Русе е организация с нестопан-
ска цел, основана през 1992 година, която 
осъществява социалната дейност на Като-
лическата църква в Никополска епархия 
(Северна България). Организацията има 
изградени структури в четири населени 
места на територията на епархията. Кари-
тас Русе е член на НКФ Каритас България.

Каритас Русе, мотивирана от Христо-
вото учение се бори с бедността, изключ-
ването и дискримина-
цията. Чрез проектите и 
застъпническите си кам-
пании, чрез предоставя-
ните социални услуги в 
общността и действия 
при бедствия, Каритас 
Русе достига до хиляди 
жени, деца и мъже във 
време на трудности и из-
питания и съдейства за 
постигане на социална 
справедливост. Каритас 
Русе оказва съдействие 
на Католическата църк-
ва в Никополска епархия 
в усилията й да изгради 
едно общество, основано 
на вярата и да помогне на 
гражданите от епархи-
ята да изпълнят своите 
морални задължения.

В своята работа ние се 
ръководим от християн-
ските ценности и прин-
ципите на:

•	 състрадание, милосърдие, благо-
творителност, облекчаване на човешкото 
страдание и подпомагане човешкото раз-
витие и достойнство;

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

Caritas Ruse was established in 1992 as an 
organisation with non-profit purpose that im-
plements the social activities of the Catholic 
Church in Nikopoli Diocese (Northern Bul-
garia). The organisation has set up structures 
in four settlements in the territory of the dio-
cese. Caritas Ruse is a member of NCF Caritas 
Bulgaria.

Motivated by the teaching of Christ Caritas 
Ruse fights poverty, exclusion and discrim-

ination. Through its 
projects and advocacy 
campaigns, through 
the social services of-
fered in the commu-
nity and response in 
emergencies Caritas 
Ruse reaches thou-
sands of women, chil-
dren and men in times 
of difficulties and or-
deals and contributes 
to achieve justice.

Caritas Ruse lends 
support to the Catho-
lic Church in Nikopoli 
Diocese in its efforts 
to establish a society 
based on faith and to 
help the citizens to ful-
fill their moral obliga-
tions.

In our work we are 
guided by the Chris-

tian values and the principles of:

•	 compassion, charity, relief of the human 
suffering and support of the human develop-
ment and dignity;

•	 support of the people in utter need re-
gardless of their race, gender, age, nationality, 
political views and religion.

WHO WE AREКОИ СМЕ НИЕ
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2014 г. премина под знака на духовното 
образование на служители и доброволци, 
както и в развитието на една нова и на съ-
ществуващите социални услуги, предоста-
вяни от Каритас Русе.

През месец октомври организацията 
спечели конкурс, обявен от Община Русе, 
за предоставяне на услугата Център за со-
циална рехабилитация и интеграция на 
бездомни лица, която подпомогна работа-
та на съществуващият Приют. Продължи-
хме да предоставяме като държавно деле-
гирани дейности услугите Дневен център 
за деца с увреждания, Център за общест-
вена подкрепа за деца в риск и Приют за 
бездомни лица, като за него през втората 

2014 was a year of spiritual development for 
our employees and volunteers as well as a year 
of establishment of a new service and develop-
ment of those already established.

In October our organization won a compe-
tition, announced by the Municipality of Ruse, 
for the provision of the service Center for so-
cial rehabilitation and integration of homeless 
people, which supported the work of the exist-
ing Shelter “The Good Samaritan”. 

We continued the provision of the 
state-funded services Daily center for children 
with disabilities, Center for community sup-
port and the Shelter for homeless people. For 
the last one, we had to put efforts to prepare 
ourselves for the new reduction in the state 

АКЦЕНТИ 2014
Социални уСлуги и 
духовно образование

HIGHLIGHTS 2014
Social ServiceS and 
Spiritual development
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половина на годината 
положихме усилия да се 
подготвим за новия на-
мален държавен стан-
дарт от 2015г. 

Продължихме да ук-
репваме  Центровете за 
работа с деца в гр. Беле-
не, с. Малчика и с. Ореш 
, а през месец септември 
открихме такъв Център 
и в гр. Враца.

Чрез регистрирана-
та услуга Домашен по-
мощник поддържахме двата Центъра  за 
домашни грижи в Белене и в Русе.

От месец юни се включихме в съвместен 
проект на Тръста за социална алтернатива 
“Готови за училище” за подпомагане посе-
щаемостта в детските градини на ромски 
деца в областите Русе и Силистра. Осъ-
ществихме два проекта с Каритас Франция 
за развитие на две от нашите социални ус-
луги.

Стартирахме програма за редовно ду-
ховно обучение на служителите на Каритас 
Русе с цел по-доброто познаване на мисия-
та и целите на организацията и на съпри-
частността й към католическата църква и 
християнските ценности.

Включихме се активно с доброволчески 
групи и хуманитарна помощ в преодолява-
не последиците от наводненията в различ-
ни части на епархията.

standard for 2015.
We continued 

the development 
of the Centers 
for children in 
Belene, Malchika 
and Oresh and 
in September we 
opened another 
one in Vratsa. 

We continued 
the provision of 
the home assis-
tant services in 

the two centers for home care in Belene and 
Ruse.

In June we started working on the joint pro-
ject “School Readiness” of the Trust for Social 
Achievement in order to increase kindergarten 
attendance for Roma children in the districts 
of Ruse and Silistra.

We implemented two projects with Caritas 
France for the development of two of our so-
cial services.

We launched the Program for constant 
spiritual building of the employees of Cari-
tas Ruse in order for them to know better the 
mission and the objectives of the organization, 
and to understand its connection with the 
Catholic Church and Christian values.

We actively participated with voluntary 
groups and humanitarian aid in the process of 
overcoming the consequences of the floods in 
different parts of the Diocese. 
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DAY CENTER FOR 
CHILDREN WITH 

DISABILITIES ”CHARITY”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

„МИЛОСЪРДИЕ”

Регистрация в АСП № 319-01

 Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет: 30 деца с увреждания, на 
възраст от 2 до 18 години.

Брой потребители през 2014 г.: 98 деца 
с увреждания.

Основни дейности: кинезитерапия, 
логопедия, психологическа помощ, учеб-
но-възпитателни дейности и педагогиче-

Social Assistance Agency Registration:  
№ 319-01

State Agency for Child Protection license:  
№ 0921

Capacity: 30 children with disabilities, 
aged from 2 to 18.

Number of users in 2014: 98 children with 
disabilities.

Main activities: kinesitherapy, speech 
therapy, psychological help, educational as-
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sistance, activities with an art therapist and 
a music therapist, parents advising. Various 
social activities: organizing and visiting ex-
hibitions, concerts, excursions, celebration of 
Christian holidays.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.

ска работа, музикотерапия, арттерапия, 
консултации с родители. Богата социална 
дейност: организиране посещения на из-
ложби, концерти, екскурзии, честване на 
християнски празници.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност

Контакти: 
Управител – Теодора Герганова
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
тел.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Teodora Gerganova – Manager
7013 Ruse, 10A Baykal Str.
Tel.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg
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Регистрация в АСП № 319-06

Капацитет: 60 места.

Брой потребители през 2014г.: 148 
лица, останали без дом

Основни дейности: Осигуряване на 
подслон, храна, санитарни помещения за 
поддържане на лична хигиена, перално по-
мещение, социални консултации, здравни 
грижи и придружаване. 

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност.

Social Assistance Agency Registration:  
№ 319-06

Capacity: 60 people.

Number of users in 2014: 148 homeless 
people.

Main activities: Providing of shelter, food, 
sanitary facilities for maintaining of personal 
hygiene, laundry, social consultations, health 
care and attendance.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.

ПРИЮТ ЗА  
БЕЗДОМНИ ЛИЦА  

„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

SHELTER FOR  
HOMELESS PEOPLE  

”THE GOOD SAMARITAN”



AnnuAl RepoRt 20148Годишен отчет 2014

Контакти: 
Управител – Мартин Николов
Адрес: гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, първи 
етаж, 
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Martin NIkolov - Manager
Ruse, 25 Trakciya Str, first floor 
Tel.: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg
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Регистрация в АСП № 319-08
Открит на 21.10.2014 г.
Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2014г.: 18 без-
домни лица с издадени заповеди от  Дирек-
ция социално подпомагане.

Основни дейности: Музикотерапия – 
пеене и танци, работа с компютър, битов 
труд – плетене и шиене, начално образо-
вание, ерготерапевтични дейности, арт те-
рапия, биоземеделие, дейности за свобод-
ното време, трудотерапия – дърводелство, 
битoв труд – готварство, психологически 
консултации, социални консултации.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност.

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-08

Opened on 21.10.2014 
Capacity: 15 people

Център за социална 
рехабилитация 
и интеграция за 

бездомни

Center for social 
rehabilitation and 
integration for 
homeless people

Контакти: 
Управител – Йордан Пенев
Русе, ул. „Тракция” № 25, приземен етаж 
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Yordan Penev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str., ground floor 
Tel.: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Number of users in 2014: 18 homeless peo-
ple, directed by the order of the Social Assis-
tance Directorate.

Main activities: Music therapy – singing 
and dancing, computer skills, knitting and 
sewing, teaching of elementary school sub-
jects, ergotherapy, bio-farming, leisure activ-
ities, work therapy – carpentry, cookery, psy-
chological consultations, social consultations.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.



AnnuAl RepoRt 201410Годишен отчет 2014

Регистрация в АСП № 319-05
Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет:  20 места

Брой потребители през 2014г.: 53 деца, 
застрашени да отпаднат от училище; с от-
клоняващо се поведение; живеещи в бед-
ност; в конфликт със закона.

Основни дейности: ограмотяване, 
психологическо консултиране и терапия, 
социално – педагогическо консултиране, 
образователни програми, развиващи и 
корекционни програми, социализиращи 
програми, хуманитарна помощ. Богата со-
циална дейност: летни лагери, екскурзии, 

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-05

State Agency for Child Protection License 
№ 0921

Capacity: 20 children

Number of users in 2014: 53 children at 
risk of school dropout; with deviant behavior; 
living in poverty; in conflict with the law.

Main activities: educational assistance, 
psychological therapy and consultations; ped-
agogical consultation, educational programs, 
correction programs, socialization programs, 
humanitarian aid. Various social activities: 
summer camps, excursions, celebration of 

Център за 
обществена подкрепа 

„Том Сойер”

Center for 
community support 

”Tom Sawyer”
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отбелязване на християнски празници.

Доброволци: 30, предимно ученици и 
студенти

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност

Christian holidays.

Volunteers: 30, mostly students in high 
schools and university.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.

Contacts: 
Pavleta Stefanova – Manager
7002 Ruse, 3 Bogdan Voyvoda Str.
Tel.: 082 82 12 15
cop@caritas-ruse.bg

Контакти: 
Управител – Павлета Стефанова
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 082 82 15 12
cop@caritas-ruse.bg
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Проект „Подсилване на компетенции-
те за защита и подпомагане на непълно-
летни българи в риск”: През 2014 година 
Центърът за обществена подкрепа работи 
активно и по съвместен проект с Каритас 
Франция, с основни цели превенция на 
трафика на деца и защита на правата на 
децата и младежите, обвинени в извърш-
ване на престъпления. По проекта работи 
целият екип на Центъра, както и юрист, в 
случай, че възникне такава необходимост. 

Работата по проекта включва изследва-
не и изучаване на добри западни практики.

Проведена бе кръгла маса на тема „Из-
граждане на политики 
на сътрудничество с 
всички органи, свър-
зани с детската право-
съдна система”, в която 
участваха голям брой 
представители на дър-
жавните институции 
и НПО. Екипът беше 
обучен по медиация 
и по възстановител-
но правосъедие. Беше 
съставена програма по 
Училищна медиация 
за деца от 5 до 8 клас, 
както и учебник към 
нея. Програмата се 
изпълнява съвместно 
със СОУЕЕ „Св. Кон-
стантин-Кирил Фило-
соф”.

“Strengthening the competences for pro-
tection and assistance to at-risk minors in 
Bulgaria” project: In 2014 the Community 
support centre (CCS) actively worked on a joint 
project with Caritas France. The main objec-
tives of the project are the prevention of child 
trafficking and the protection of the rights of 
children and juveniles accused of or convicted 
of committing crimes. The whole team of the 
centre works on the project and there is also a 
jurist available if the need may arise. The work 
on the project includes the research and stud-
ying of good western practices.

A round table was organized on the topic of 
“Building a policy of cooperation between all 
bodies, connected to the juvenile justice sys-
tem”. A large number of representatives from 
the state institutions and the NGO sector took 
part in the discussions. The whole team of the 
centre was trained in mediation and restorative 
justice. On the basis of this training the project 
coordinator prepared a program of School me-
diation for children between 5th and 8th grade 
and composed a textbook for the participants. 
The program is implemented in the Secondary 
School with the Study of European Languages 
“St. Constantine-Cyril the Philosopher”.
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Location: Belene and Ruse

Number of users in 2014: Belene – 105, 
Ruse /montly/ 62 old and ill people that live in 
isolation and cannot afford the treatment their 
condition reqires.

Main activities: blood pressure monitor-
ing, prevention of decubitus, bandages, in-
formation about the different kind of medical 
assistance, provision of equipment, collecting 
medicines for the patients, household assis-
tance, social services.

Funding: National program of Caritas Bul-
garia, Communitas Foundation, donations.

Местоположение: Белене и Русе

Брой потребители през 2014 г.: Белене 
– общо 105, Русе – месечно 62 възрастни 
хора с тежки заболявания, които живеят 
изолирано и не могат да си позволят адек-
ватни медицински грижи.

Основни дейности: контрол на кръв-
но налягане, профилактика на декубитус, 
превръзки, консултации за различни видо-
ве медицинска помощ, предоставяне на по-
мощни средства, закупуване на лекарства, 
помощ в домакинството, социални услуги.

Финансиране: Национална програма 

HOME CARE  
CENTERS

ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ДОМАШНИ ГРИЖИ
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за Домашни грижи на Каритас България, 
Фондация Комунитас, дарения

Contacts: 
Home care center Ruse
Valentina Vasileva - Manager
7013 Ruse, 10a Baykal Str.
Tel.: 082 84 85 62

Home care center Belene
Rumyana Pavlova - Manager
5930 Belene, 14 Hristo Botev Str.
Tel.: 0882 27 54 63

Контакти: 
Център за домашни грижи – Русе
Валентина Василева – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
Тел.: 082 84 85 62

Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
5930 Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 0882 27 54 63
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Location: Part of the Home care center in 
Ruse

Number of users in 
2014: 22 old, ill and sin-
gle people.

Main activities: Daily 
deliverance of food, pro-
vision of social support.

Funding: Donations, 
Communitas Founda-
tion

Contacts: 
Darinka Kalapish – pro-
ject manager
tel.: 0898 57 05 46

Местоположение: Част от Център за до-
машни грижи – Русе

Брой потребители през 
2014 г.:  22 възрастни, болни 
и самотно живеещи хора.

Основни дейности:  
Ежедневна доставка на хра-
на по домовете, осигурява-
не на социална подкрепа.

Финансиране: Дарения, 
Фондация „Комунитас”

Контакти: 
Даринка Калапиш - ръково-
дител на проекта
тел.: 0898 57 05 46

MEALS ON WHEELS 
PROjECT

ПРОЕКТ  
„КУхНЯ НА КОЛЕЛА”
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Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество 

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-07

State Agency for Child Protection License  
№ 0859

Capacity: 30, in a building provided by the 
Municipality of Belene.

Number of users in 2014: 36 children and 
youths at the age 0-35 with different physical, 
mental and psychological problems.

Main activities: Teaching the children and 
youths how to live independently, help in so-
cial inclusion and coping with usual environ-
mental situations; individual and group work 

Регистрация в АСП № 319-07
Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет:  30 места, в сграда предос-
тавена от Община Белене

Брой потребители през 2014г.: 36 деца 
и младежи на възраст от 0 – 35 г. с различ-
ни физически, умствени и психически за-
болявания.

Основни дейности: Обучение на децата 
и младежите за придобиване на умения за 

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR CHILDREN 
AND YOUTHS WITH 

DISABILITIES - BELENE

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕхАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 
УВРЕЖДАНИЯ - БЕЛЕНЕ
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независим живот, за социално включване 
и справяне с обичайните житейски ситуа-
ции.

Индивидуална и групова работа с деца-
та, младежите и техните семейства за раз-
витие на потенциала им. 

В Центъра работят професионалисти с 
подходящ опит и квалификация: Коорди-
натор, Кинезитерапевт, Социален педагог, 
Логопед, Психолог, Специален педагог. 

Финансиране: Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество, Фонд за ре-
форми, свързани с участието на граждан-
ското общество.

with the children, youths and their families in 
order to develop their potential. 

Specialists with the proper experience and 
education work in the Center: Coordinator, 
Kinesitherapist, Social pedagogue, Speech 
therapist, Psychologist, Special pedagogue.

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation 
Programme, Reform fund linked to the civil 
society participation.

Контакти: 
Дарина Добранчева – Координатор
Белене, ул. „Христо Ботев” 11, 4 ет.
Тел.: 0887 158 117

Contacts: 
Darina Dobrancheva – Coordinator
Belene 11 Hristo Botev Str, 4 fl.
Tel.: 0887 158 117



AnnuAl RepoRt 201418Годишен отчет 2014

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-09

State Agency for Child Protection License  
№ 0859

Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет:  30 места, в сградата на ено-

рийския дом в Малчика.

CENTER FOR INFORMATION, 
CONSULTATION, TRAINING 

AND SUPPORT OF 
CHILDREN AT RISk - 

MALCHIkA

ЦЕНТЪР ЗА 
ИНфОРМИРАНЕ, 

КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В 

РИСК - МАЛЧИКА

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество 
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Брой потребители през 2014г.: 21 деца 
в риск, от социално слаби семейства.

Основни дейности: Осигуряване на 
подкрепа на деца от социално слаби семей-
ства, развиване на творчески умения, пре-
венция на отпадане от училище, обучение 
в умения за самостоятелен живот, социал-
на интеграция, консултиране.

В Центъра работят професионалисти с 
подходящ опит и квалификация: Коорди-
натор, фасилитатор, психолог. 

 
Финансиране: Българо-швейцарска 

програма за сътрудничество, Фонд за ре-
форми, свързани с участието на граждан-
ското общество.

Контакти: 
Нина Алексиева - координатор
С. Малчика, Католическа църква,
Енорийски дом, ул. „Заря”7
Тел. 0882 24 74 31

Capacity: 30, in a building of the Parish 
home in Malchika.

Number of users in 2014: 31 children at 
risk, from poor families.

Main activities: Provision of support for 
children from poor families, development 
of art skills, prevention of school drop-out, 
teaching skills for independent life, Social in-
tegration, consultation. 

Specialists with the proper experience and 
education work in the Center: Coordinator, 
Facilitator, Psychologist.

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation 
Programme, Reform fund linked to the civil 
society participation.

Contacts: 
Nina Aleksieva – Coordinator
Malchika, Catholic church, Parish home
7 Zarya Str.
Tel.: 0882 24 74 31
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Social Assistance Agency Registration  
№ 319-09

State Agency for Child Protection License  
№ 0859

Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет:  30 места, в сграда, предос-

CENTER FOR INFORMATION, 
CONSULTATION, TRAINING 

AND SUPPORT OF 
CHILDREN AT RISk - 

ORESH

ЦЕНТЪР ЗА 
ИНфОРМИРАНЕ, 

КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В 

РИСК - ОРЕШ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество 
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тавена от Общински съ-
вет – Свищов.

Брой потребители 
през 2014г.: 28 деца в 
риск, от социално слаби 
семейства.

Основни дейности: 
Осигуряване на подкре-
па на деца от социално 
слаби семейства, разви-
ване на творчески уме-
ния, превенция на отпа-
дане от училище, обучение в умения за са-
мостоятелен живот, социална интеграция, 
консултиране.

В Центъра работят професионалисти с 
подходящ опит и квалификация: Коорди-
натор-пердагог и фасилитатор.

Финансиране: Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество, Фонд за ре-
форми, свързани с участието на граждан-
ското общество.

Контакти: 
Елка Иванова - координатор
С. Ореш, ул. „Янтра” 1, ет.2
Тел. 0887 15 81 52

Capacity: 30, 
in a building pro-
vided by the Mu-
nicipal Council of 
Svishtov.

Number of us-
ers in 2014: 28 chil-
dren at risk, from 
poor families.

Main activities: 
Provision of sup-
port for children 

from poor families, development of art skills, 
prevention of school drop-out, teaching skills 
for independent life, Social integration, con-
sultation. 

Specialists with the proper experience and 
education work in the Center: Coordinator, 
Pedagogue, Fasilitator.

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation 
Programme, Reform fund linked to the civil 
society participation.

Contacts: 
Elka Ivanova – Coordinator
Oresh, 1 Yantra Str., 1 fl.
Tel.: 0887 81 52
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CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR CHILDREN 
AND YOUTHS WITH 

DISABILITIES - VRATSA

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕхАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 
УВРЕЖДАНИЯ - ВРАЦА

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество 
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Регистрация в АСП № 319-07
Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет:  20 места, в сграда, предос-
тавена от Община Враца

Брой потребители през 2014г.: 9 деца и 
младежи деца и младежи с емоционално-
поведенчески проблеми и девиантно пове-
дение.

Основни дейности: Обучение на децата 
и младежите за придобиване на умения за 
независим живот, за социално включване 
и справяне с обичайните житейски ситуа-
ции.

Индивидуална и групова работа с де-
цата, младежите и техните семейства за 
развитие на потенциала им, социална ре-
хабилитация, психологическа подкрепа, 
групова социална, психологическа и тру-
дова терапия.

В Центъра работят професионалисти с 
подходящ опит и квалификация: Коорди-
натор, социални работници, психолог. 

Финансиране: Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество, Фонд за ре-
форми, свързани с участието на граждан-
ското общество.

Контакти: 
Валентина Чанталийска – координатор
Враца, ул. „Кокиче” 14
Тел: 0887 158 850

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-07

State Agency for Child Protection License  
№ 0859

Capacity: 20, in a building provided by the 
Municipality of Vratsa.

Number of users in 2014: 9 children and 
youths with emotional and behavioral prob-
lems.

Main activities: Teaching the children and 
youths how to live independently, help in so-
cial inclusion and coping with usual environ-
mental situations; individual and group work 
with the children, youths and their families in 
order to develop their potential, social reha-
bilitation, psychological support, group social, 
psychological and work therapies.

Specialists with the proper experience and 
education work in the Center: Coordinator, 
Social workers, Psychologist.

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation 
Programme, Reform fund linked to the civil 
society participation.

Contacts: 
Valentina Chantaliyska - Coordinator
Vratsa, 14 Kokiche Str.
Tel.: 0887 158 850
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Каритас Русе е партньор на Тръст за со-
циална алтернатива по проект „Готови за 
училище”, който стартира на 15.09.2014 г. с 
финансовата подкрепа на фондация Аме-
рика за България и в сътрудничество със 
Световната банка.

Целта е да се осигури важна за форми-
рането на държавни политики информа-
ция относно подходите за увеличаване на 
посещаемостта в детските градини, както 
и да се насърчи цялостното включване в 
ранния образователен процес на деца и се-
мейства в неравностойно положение. 

Каритас Русе администрира проекта в 
детски заведения в Русе, Сливо поле, Си-
листра, Калипетрово, Две могили, Бяла, 
Ценово и Ветово, обхващайки 200 деца от 
3 до 5 години.

Всички участници, населени места и 
детски градини са избрани на лотариен 
принцип, като освен безплатно обучение, 
помагала и медицински тестове, родите-
лите на 150 случайно подбрани деца бяха 
стимулирани с ваучери за храна.

Caritas Ruse is a partner of the Trust for 
social achievement on the project Springboard 
for School Readiness. It began on September 
15th 2014 with the financial support of Ameri-
ca for Bulgaria Foundation and in cooperation 
with the World Bank.

The aim of the project is to provide im-
portant for the policy making process infor-
mation about the approaches for increasing 
kindergarten attendance and to encourage the 
overall inclusion of children and families from 
vulnerable communities in the educational 
process.

Caritas Ruse is administrating the project 
in kindergartens in Ruse, Slivo Pole, Silistra, 
Kalipetrovo, Dve Mogili, Byala, Tsenovo and 
Vyatovo, spreading over 200 children at the 
age from 3 to 5.

All of the participants, locations and kin-
dergartens were selected on a random basis. 
Besides the provision of free education, books 
and medical examination, the parents of 150 
randomly chosen children received vouchers 
for free food.

Проект  
„Готови за училище”

Springboard for 
School Readiness 

project
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През 2014 година серия от наводнения 
сполетяха България, като отнеха голям 
брой човешки животи и причиниха огро-
мни материални щети. Каритас Русе оказа 
активна подкрепа чрез хуманитарни по-
мощи, доброволчески труд и психологиче-

Помощ при бедствия

Disaster response

ска помощ в най-засегнатите райони – кв. 
„Аспарухово” във Варна, Мизия, Дряново 
и Килифарево. В резултат през изминалата 
година бяха подпомогнати стотици засег-
нати от бедствията семейства.

In 2014 series of floods befell Bulgaria, took 
many lives and caused huge damages. Caritas 
Ruse showed active support with its humani-
tarian aid, voluntary work and psychological 
help in the most damaged regions – Aparuho-
vo area in varna, Miziya, Dryanovo and Kili-
farevo. As a result, in 2014 hundreds of fami-
lies affected by the disaster were supported.
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1. Лекция за човешките права в Център 
за обществена подкрепа „Том Сойер”

Lecture on the human rights in the Center 
for community support “Tom Sawyer”

2. Благотворителна акция на Каритас 
Русе „Кафе за помощ” в Mall Rousse/декем-
ври 2014

Charity campaign of Caritas Ruse “Coffee 
for help” in Mall Rousse/December 2014

3. Благотворителна акция на Каритас 
Русе „Кафе за помощ” в Mall Rousse/сеп-
тември 2014

Charity campaign of Caritas Ruse “Coffee 
for help” in Mall Rousse/September 2014

4. Благотворителна акция на Каритас 
Русе „Кафе за помощ” на Фермерски пазар, 
организиран от Община Русе

Charity campaign of Caritas Ruse “Coffee 
for help” at the Farmers̀  market, organized by 
Ruse Municipality.

КАМПАНИИ, АКЦИИ, ИНИЦИАТИВИ
Campaigns, actions, initiatives
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5. Пикник и спортни занимания, орга-
низирани за потребители на социални ус-
луги на Каритас Русе

Picnic and sport activities, organized for 
users of the social services of Caritas Ruse.

6. Кръгла маса на тема „Реализиране на 
социални услуги за деца и младежи в риск”, 
организирана от Каритас Русе в Белене

Round table discussion “Implementation of 
social services for children and youths at risk” 
organized by Caritas Ruse in Belene

7. Кръгла маса в Общината по пробле-
мите на уязвимите групи, организирана от 
Каритас Русе

Round table discussion in the Municipality 
of Ruse on the problems of the vulnerable 
groups, organized by Caritas Ruse

8. Летен детски лагер в град Белене за 
деца в риск, организиран от Каритас Русе

Summer camp for children at risk in Belene, 
organized by Caritas Ruse

КАМПАНИИ, АКЦИИ, ИНИЦИАТИВИ
Campaigns, actions, initiatives
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Чрез Комисията по Милосърдие с пред-
седател о.Страхил  Каритас Русе е активен 
участник в Епархийния пасторален съ-
вет към епископа на Никополска епархия. 

Две епархийни срещи на добровол-
ците на Каритас Русе се проведоха през 
2014 година. Едната бе на тема “Да свиде-
телстваме любов”, на 19-20.07.2014 година 
в енория Малчика ,в която взеха участие 
71 доброволци от различни енории – Русе, 
Белене, Враца, Плевен, Малчика, Свищов. 
Срещата включваше катехизис на тема “Да 
свидетелстваме любов” ,подготвен от отец 
Ярослав.

Другата епархийна среща на добровол-
ците бе  в Белене на 07.12.2014 по случай 
Международният ден на доброволеца с ду-
ховна беседа от о. Паоло.

28 служители на Каритас Русе взеха 

Caritas Ruse in an active partner in the 
Bishop̀ s Diocesan Pastoral Council in the 
Nicopoli Dicecese due to the Charity Com-
mission, which chairman is father Strahil.

In 2014 we held two diocesan meetings of 
the volunteers of Caritas Ruse. The first meet-
ing was in the parish of Malchika on July 19th 
and 20th 2014. The subject was “Let̀ s show 
love” and 71 volunteers from different parish-
es participated – Ruse, Belene, Vratsa, Pleven, 
Malchika, Svishtov. For the event father Yaro-
slav prepared a catechism on the subject.

The other diocesan meeting of volunteers 
was in Belene, on December 7th 2014 on the 
occasion of the International Day of the vol-
unteer. Father Paolo gave the participants a 
spiritual talk.

28 employees of Caritas Ruse participated 
in a teambuilding in Miziya between 16th and 

Духовно и 
организационно 

развитие

Spiritual and 
Capacity Building
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участие в тийм-
билдинг, провел 
се в гр.Мизия на 
16-19.09.2014 годи-
на. Градът не бе из-
бран случайно, тъй 
като пострада след 
наводнение и голя-
ма част от къщите 
бяха под вода. Раз-
делени на няколко 
екипа служителите 
на Каритас Русе се 
включиха в различ-
ни дейности по ра-
бота с деца, помощ по отводняване и прео-
доляване последиците от нанесените щети.

Ежемесечно служителите на Каритас 
Русе участваха в духовни лекции, изнася-
ни  от свещениците о. Валтер, о.Страхил, о. 
Енцо, о.Койчо.

За новоназначените служители органи-
зирахме в Русе Училище на Каритас - ба-
зисно ниво с лектори от София.

Започна да функционира база данни за 
доброволците по енории и по проекти.

19th September 
2014. The city was 
chosen because 
of the floods that 
damaged most of 
the houses in it. 
The employees of 
Caritas Ruse were 
divided into dif-
ferent teams that 
provided different 
kinds of assis-
tance – work with 
children, help in 
the draining of 

the flooded houses and assistance in overcom-
ing the consequences of the disaster.

Each month the employees of Caritas Ruse 
participated in spiritual lectures under the 
guidance of the priests father Valter, father 
Strahil, father Enzo, father Koycho.

The training “School of Caritas”-Level I, 
moderated by lecturers from Sofia was organ-
ized for the newly appointed employees.

A database for the volunteers in the differ-
ent parishes and projects was established.
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фИНАНСИ

Приходи за 2014 г. Incomes for 20141 129 745 лв./BGN

FINANCES



AnnuAl RepoRt 201431Годишен отчет 2014

фИНАНСИ

Разходи за 2014 г. Expenses for 20141 129 745 лв./BGN

FINANCES
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Board:
President:  
Msgr. Petko Hristov 
Members: Elka Duleva
Darinka Kalapish 
 
Diocesan office: 
7002 Ruse,  
7a, Alei Vazrazhdane Str. 
tel.: +359 82 500 061
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg  
 
Executive director: 
Stefan Markov
Public relations and human 
resources: Antonia Naidenova
Person in charge of  
“Humanitarian aid”: Ilia Iliev 
Accountant: Valentina Gateva  
 

Membership: 
Member of NCF Caritas Bulgaria 
 
 

Registration for  
public benefit activities: 
No 20031112013  
in the Central Register of  
Ministry of Justice.

Управителен съвет:
Председател:  

Монс. Петко Христов
Членове: Елка Дулева

Даринка Калапиш

Епархиен офис:
7002 Русе,  

ул. “Алеи Възраждане” 7А
тел.: 082/500 061

office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

 
Изпълнителен директор: 

Стефан Марков
Връзки с обществеността  

и човешки ресурси:  
Антония Найденова

Отговорник “Хуманитарни 
помощи”: Илия Илиев

Счетоводител: Валентина Гатева

Членство: 
Каритас Русе е член на 

Нацианална католическа 
федерация  

Каритас България

Регистрация за обществено  
полезна дейност:

№ 20031112013  
в Централния регистър на 

Министерство на правосъдието.

КАРИТАС РУСЕ CARITAS RUSE
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TERRITORIAL 
STRUCTURE 

ТЕРИТОРИАЛНА 
СТРУКТУРА 

БЕЛЕНЕ 
Каритас Белене 

Енорийски отговорник:  
Елка Дулева 

5930 Белене, обл. Плевен, 
ул. “Бенковски” 3

caritasbelene@abv.bg

МАЛЧИКА
Каритас Малчика 

Енорийски отговорник:  
Нина Алексиева 
с. Малчика 5917 
обл. Плевенска 

caritasmalcica@abv.bg

СВИЩОВ
Каритас Свищов 

Енорийски отговорник:  
Силвана Иванова 

гр. Свищов 5250
обл. Велико Търново

ул. „Йоан Екзарх” 6
тел.: 0882392977

BELENE
Caritas Belene 
Parish director:  
Elka Duleva 
5930 Belene, Pleven District
3, Benkovski Str.
caritasbelene@abv.bg

MALCHIKA 
Caritas Malchika
Parish director:  
Nina Aleksieva 
5917 Malchika 
Pleven District
caritasmalcica@abv.bg

SVISHTOV 
Caritas Svishtov
Parish director:  
Silvana Ivanova 
Svishtov 5250
Veliko Tarnovo District
6, “Ioan Ekzarh” Str.
tel.: 0882392977
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