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В края на 2019 година и през настоящата 
човечеството е въвлечено в невиждана дос-
коро трагедия: пандемия, която не признава 
граници и засегна целия свят. Поражения-
та за човешкия живот, здраве, икономики и 
социални връзки са очевидни, появи се не-
видима, но осезаема спирачка 
на досегашния живот. Защото, 
както каза папа Франциск: ”Не 
се спряхме пред Господните 
призиви, не се осъзнахме пред 
планетарните войни и неспра-
ведливости, не чухме вика на 
бедните, на нашата тежко болна 
планета. Продължихме необез-
покоени, мислейки си, че ще 
останем винаги здрави в един 
болен свят”.

Каритас трябва да чува вика 
на бедните, това е нейната ми-
сия. През 2019 година се опита-
хме да бъдем близо до бездом-
ните, децата с увреждания, бо-
лните и възрастните, жертвите 
на домашно насилие, децата и семействата в 
риск, изоставените и самотните хора. 

Благодаря на доброволците, на служите-
лите и дарителите, на всички ангажирани 
с делата на Каритас Русе в тази близост, с 
увереността, че Любовта побеждава всичко. 
Особено във време като сегашното, когато 
трябва да изберем какво има значение и как-
во е преходно, да отделим онова, което е не-
обходимо, от това, което не е. Време за обръ-
щане посоката към Господа и към другите.

At the end of 2019 and throughout the pres-
ent time, humanity is embroiled in an unprec-
edented tragedy: a pandemic that recognizes 
no borders and has affected the entire world. 
Damages to human life, health, economies and 
social ties are obvious, an invisible but tangi-

ble brake on past life has 
emerged. Because, as Pope 
Francis said: “We did not 
stop at the call of the Lord, 
we did not become aware 
of the planetary wars and 
injustices, we did not hear 
the cry of the poor, of 
our gravely ill planet. We 
went on anxious, thinking 
that we would always stay 
healthy in a sick world. “

Caritas must hear the 
cry of the poor that is its 
mission. In 2019

we tried to be close to 
the homeless, children 
with disabilities, the sick 

and the elderly, victims of domestic violence, 
children and families at risk, abandoned and 
lonely people.

I am thankful for the volunteers, the staff 
and the donors, all those involved in Caritas 
Rousse’s work in this vicinity, with the assur-
ance that Love conquers everything. Especially 
now when it is important to choose what mat-
ters and what is transient, separate what is need-
ed from what is not. It is the time to turn direc-
tion to the Lord and to others.
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Каритас Русе е организация с нестопан-
ска цел, създадена през 1992 година, която 
осъществява социалната дейност на Като-
лическата църква в Никополска епархия 
(Северна България). Организацията има из-
градени структури в четири населени места. 
Каритас Русе е член на НКФ Каритас Бълга-
рия и е част от голямото семейство на Кари-
тас Интернационалис.

Нашата мисия
Каритас Русе протяга ръка за помощ към 

бедните, уязвимите и социално 
изолираните, без оглед на тяхна-
та раса, политически убеждения, 
пол и религия. Чрез нашите соци-
ални услуги, проекти, застъпни-
чески кампании и действия при 
бедствия ние работим за изграж-
дането на свят без бедност и не-
справедливост.

Нашите ценности
• състрадание, милосърдие, 

благотворителност, облекчаване 
на човешкото страдание

• подпомагане на човешкото 
развитие и достойнство

Нашите приоритети
• Интеграция и рехабилитация 

на деца и младежи с увреждания;
• Подкрепа на деца в риск и 

техните семейства;
• Настаняване, интеграция и 

рехабилитация на бездомни хора;
• Здравни и социални грижи за възраст-

ни хора;
• Подкрепа на жертви на домашно наси-

лие и трафик;
• Отговор при бедствия и хуманитарни 

кризи;
• Подкрепа на бежанци и търсещи убежище;
• Организационно и духовно развитие.

Caritas Ruse is a non-profit organization, es-
tablished in 1992, that implements the social ac-
tivities of the Catholic Church in the Nikopoli 
Diocese (North Bulgaria). The organization has 
structures in four towns and villages. Caritas 
Ruse is a member of the NCF Caritas Bulgaria 
and a part of the big family of Caritas Interna-
tionalis. 

Our mission
Caritas Ruse is reaching out to the poor, vul-

nerable and excluded, regardless of their eth-
nicity, political beliefs, 
gender or religion. We are 
working for a world free 
of poverty and injustice 
through our social ser-
vices, projects, advocacy 
campaigns and emergen-
cy relief.

Our values
• compassion, charity, 

empathy, relief of human 
suffering

• support of the hu-
man development and 
dignity

Our priorities
• Integration and so-

cial rehabilitation of chil-
dren and youths with dis-
abilities;

• Support for children 
at risk and their families;

• Accommodation, integration and rehabili-
tation of homeless people;

• Health and social care for elderly people;
• Support for victims of domestic violence 

and trafficking;
• Emergency response;
• Support for refugees and asylum seekers;
• Organizational and spiritual development.

В края на 2019 година бе създадена най-
новата ни енорийска организация в епар-
хията – тази в Плевен. Също там стартира 
и най-новият ни Център за домашни грижи, 
който, освен в града, ще обслужва нуждае-
щи се и в с. Асеново.

Продължихме качественото предоставя-
не на регистрираните ни социални услуги: 
Дневен център за деца с увреждания “Мило-
сърдие”, Център за обществена подкрепа за 
деца в риск “Том Сойер”, Приют за бездомни 
лица “Добрият самарянин”,  Център за со-
циална рехабилитация и интеграция за без-
домни лица и Център за социална рехабили-
тазия и интеграция “Св. Винкенти” за деца 
и лица с увреждания. Успяхме да дофинан-
сираме някои от услугите, тъй като предос-
тавените от държавата средства не достигат. 

At the end of 2019 our latest parish organi-
zation was established in the diocese – the one 
in Pleven. Also, our newest Home Care Center 
was launched there, which will serve the needs 
of people in the village of Asenovo in addition 
to the city.

We continued the quality provision of the 
existing state-funded activities: Day center for 
children and youths with disabilities „Charity”; 
Center for community support for children at 
risk “Tom Sawyer”; Shelter for homeless people 
“The good Samaritan” and Center of social re-
habilitation and integration of homeless people, 
and Center for social rehabilitation and inte-
gration for children and adults with disabilities 
“St. Vincent”. We were able to co-finance some 
of the services because the funds provided by 
the state are not enough. We have restarted the 

АКЦЕНТИ 2019

Нова енорийска Каритас 
и ЦДГ, социални  услуги  

и проекти

HIGHLIGHTS 2019

New parish Caritas and 
HCC, social services and 

projects

ЗА НАС ABOUT US
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Стартирахме отново предоставянето на 
услугата Кризисен център за жертви на до-
машно насилие.

Устойчиво развивахме Центровете за до-
машни грижи в епархията: в Белене, Русе, с. 
Бърдарски геран (Община Бяла слатина) и  
в с. Гостиля (Община Долна Митрополия). 
Различният тип дарители и участието на 
самите потребители спомогна за тази устой-
чивост.

В програмата на Каритас България „Да 
постигнем повече“ реализирахме  поредната 
национална среща на доброволци в енория 
Малчика, духовни упражнения за служите-
ли и доброволци, обмен на опит между ус-
лугите.

През цялата година работихме по два 
дългосрочни проекта, финансирани от Ев-
ропейската комисия - за превенция и про-
мяна на обществените нагласи: “Приеми и 
промени” в партньрство с НПО и общини от 
9 държави,  и “Миграция, взаимодействие, 
развитие” в партньрство с Каритас органи-
зации от Европа. Съвместно с Каритас Бъл-
гария бяхме партньори по проект “SAAM” 
за подкрепяща грижа за активно стареене. 

Успяхме да реализираме проект за по-
мощ на пострадали от наводненията в град 
Котел, както и помогнахме на стотици бо-
лни хора в Белене със средства за лекарства.

Стефан Марков 
изпълнителен директор

provision of the Crisis Center for Victims of do-
mestic violence.

We were sustainably developing the Home 
Care centers in the eparchy: Belene, Russe, Bar-
darski geran (Byala Slatina Municipality) and 
in the village of Gostilya (Dolna Mitropoliya). 
Different types of donors and the participation 
of the beneficiaries themselves have contributed 
to this sustainability.

In the program of Caritas Bulgaria “Let us 
achieve more” we implemented another nation-
al meeting of volunteers in the parish of Mal-
chika, spiritual workshops for employees and 
volunteers, exchange of experience between the 
services. 

Throughout the year we have been working 
on two long-term projects funded by the Euro-
pean Commission, for prevention and aware-
ness-raising: “Recognize and change” in part-
nership with NGOs and municipalities from 9 
countries and “Migration, interconnectedness, 
development” (MIND) in partnership with 
Caritas organizations from Europe. Together 
with Caritas Bulgaria we were partners in the 
“SAAM” project for supporting active ageing.  

We were able to implement a project to help 
flood victims in the town of Kotel and we helped 
hundreds of sick people in Belene with medi-
cine.

Stefan Markov,
Executive director

DAY CENTER FOR 
CHILDREN WITH 

DISABILITIES ”CHARITY”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

„МИЛОСЪРДИЕ”

Регистрация в АСП № 319-01

Лиценз от ДАЗД № 1216

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

Брой потребители през 2019 г.: 74 деца с 
или без увреждания.

Основни дейности: Кинезитерапия; ло-
гопедия; психологическа помощ; учебно-
възпитателни дейности и педагогическа 
работа; рехабилитация; социални, здрав-
ни и правни консултации; музикотерапия; 
мултисензорна зала; арттерапия; консулта-

Social Assistance Agency Registration:  
№ 319-01

State Agency for Child Protection license:  
№ 1216

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

Number of users in 2019: 74 children with 
or without disabilities.

Main activities: Kinesitherapy; speech ther-
apy; psychological help; educational assistance; 
rehabilitation; social, health and legal advice; 
activities with an art therapist and a music 
therapist; multisensory room; parents advis-
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ции с родители; диагностика на деца без ус-
тановено заболяване и поставена диагноза; 
богата социална дейност – организиране и 
посещения на изложби, концерти, екскур-
зии, благотворителни акции, честване на 
християнски празници; работа със стажан-
ти от Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност; частни дарения

През 2019 година 74 деца използваха 
една или повече от услугите, които пре-
доставя Център „Милосърдие”. Техните 
родители и близки също посещаваха инди-
видуални и семейни консултации и терапев-

ing; diagnostics of children with no determined 
disabilities; various social activities –  exhibi-
tions, concerts, excursions, charity campaigns, 
celebration of Christian holidays; working with 
trainees from Ruse University “Angel Kanchev”.

Funding: RRuse Municipality; state-funded 
activity; private donations

In 2019 74 children used one or more ser-
vices in the “Charity” center. Their parents also 
attended individual and group family consul-
tations and therapeutic meetings and were in-
troduced to the opportunities for improving 
their childreǹ s condition. In 2019 the Center 
organized a parenting group for parents of chil-

тични срещи, на които се запознаваха с въз-
можностите за подобряване на състоянието 
на децата. През 2019 в Центъра се организи-
ра родителска група за родители на деца със 
специални нужди от 0-7 години, с която се 
организираха 11 работилници по програма 
„Да пораснем заедно плюс‘‘, предоставена 
от УНИЦЕФ България. 

Освен, че получиха професионална по-

dren with special needs from 0-7 years. With 
the group were held 11 workshops as part of 
the programme «Let’s grow up together plus», 
provided by UNICEF Bulgaria.

Aside from receiving professional assistance 
in accordance with their needs, the children- 
users of the social services took part in many 
cultural and social events in order to be better 
integrated in the community. They visited the 

мощ в зависимост от нуждите си, децата-по-
требители на услугата участваха и в много 
културни и социални мероприятия, които 
имаха за цел да спомогнат и насърчат инте-
грацията им в общността. Те посетиха опер-
ни, театрални и  куклени постановки, раз-
лични музейни експозиции, гледаха филми 
на кино, взеха участие в няколко фестивала, 
проведе се тридневен летен лагер.  В различ-
ни ателиета децата придобиха практичес-
ки умения по градинарство, готварство и 
творчество, а изработени от тях сувенири 
и картички бяха представени на два бла-

opera and attended puppet theaters; different 
museums; they went to the cinema, took part in 
several festivals and a summer camp was held 
for three days. They improved their practical 
skills in different workshops; gardening, cook-
ing, arts. They elaborated different souvenirs 
and cards which were presented in two charity 
bazaars. 

Students from the “Kinesytherapy”, “Ergo-
therapy” and “Social activities” majors at the 
Ruse University “Angel Kanchev” were trainees at 
the “Charity” center again. Different activities in 
cooperation with other oragnisations were held.
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Регистрация в АСП № 319-06

Капацитет: 60 места.

Брой потребители през 2019 г.: 134 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); фондация „Комуни-
тас”; фирма „Нетуоркс -България” ЕООД; 
фирма Оргахим; вериги магазини Билла; 
фирма Бозмов; бизнесменът Красимир Три-

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-06

Capacity: 60 people.

Number of users in 2019: 134 homeless people.

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

Funding: Ruse Municipality (state-funded 
activity); Communitas Foundation; „Networx 
Bulgaria” Ltd.; Orgachim JSC; supermarkets 
Billa; Bozmov; businessman Krasimir Trifonov; 
private donations.

ПРИЮТ ЗА  
БЕЗДОМНИ ЛИЦА  

„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

SHELTER FOR  
HOMELESS PEOPLE  

”THE GOOD SAMARITAN”

готворителни базара. 
За поредна година студенти от Русенския 

университет „Ангел Кънчев” в специално-
стите „Кинезитерапия”, „Ерготерапия” и 
„Социални дейности” провеждаха практи-
ческите си упражнения в „Милосърдие”. 
Също така бяха организирани дейности, 
включващи други организации.

Contacts: 
Teodora Gerganova – Manager
7013 Ruse, 10A Baykal Str.
Tel.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg

Контакти: 
Теодора Герганова – Управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg
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Контакти: 
Камен Кънчев - управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25  
тел: 0884 314 155
priut@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Kamen Kanchev - Manager
Ruse, 25 Trakciya Str
Tel.: 0884 314 155
priut@caritas-ruse.bg

фонов; частни дарители
През 2019 г. 134 бездомни лица преми-

наха през Приюта „Добрият самарянин” и 
получиха подслон, храна и медицински кон-
султации, прегледи и манипулации. В зим-
ните месеци традиционно бяха приютявани 
над капацитета всички останали без дом и 
потърсили ни за помощ. 

Потребителите на услугата ползваха 
перално помещение, приучаваха се на хи-
гиенни навици и участваха ежедневно в 
дейностите по почистването на Приюта. 
Всички те получиха социални консултации 
и съдействие в комуникацията с различни 
институции, както и помощ при подготов-
ката и попълването на документи.

Благодарение на доброто партньорство 
на „Добрият самарянин” с различни фирми 
(като Оргахим; Билла, Нетуоркс и Бозмов) 
работата на Приюта получи подкрепа под 
формата на различни дарения.

Добрите взаимоотношения и сътрудни-
чество между Приюта и различните русен-
ски институции и медицински специалисти 
продължава. „Дунав турс” АД направиха 
дарение от храна, одеяла, спално бельо и 
оборудване за кухнята, както и много граж-
дани. 

Поради ниското държавно финансиране 
Приютът има нужда от допълнителни сред-
ства най-вече за храна и медикаменти за без-
домните.

In 2019 134 homeless people used the ser-
vices in the “The Good Samaritan” and received 
shelter, food and medical consultations and ma-
nipulations. In the winter months it tradition-
ally provided shelter above its capacity for all 
homeless people who asked for help.

The users of the service had access to a laun-
dry room; they were taught how to improve 
their personal hygiene habits and participated 
in the daily cleaning routine in the Shelter. All 
of them received social consulting and assis-
tance in the communication with different in-
stitutions, as well as help in the preparation and 
filling of documents.

Due to the good partnership of “The Good 
Samaritan” with different companies(such as 
Orgachim; Billa; Networx and Bozmov) the 
work of the Shelter was supported under the 
form of different donations.

The good relationships and co-operation 
between the Shelter and the different institu-
tions of Ruse and medical specialists contin-
ues. “Dunav tours” AD also made a donation 
of food, blankets, bed linen and kitchen equip-
ment alongside with many citizens.

Due to the limited funding received from 
the State, “The Good Samaritan” needs addi-
tional funds, mainly for food and medications 
for the homeless people.
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Регистрация в АСП № 319-08
Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2019 г.: 26 без-
домни лица с издадени заповеди от Дирек-
ция социално подпомагане

Основни дейности: Рехабилитация; пси-
хологическо консултиране; социално-прав-
ни консултации; образователно и професио-
нално обучение и ориентиране; изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми 
за социално включване; трудотерапия – дър-
воделство, биоземеделие, пчеларство, гот-
варство; музикотерапия; арттерапия.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност.

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-08

Capacity: 15 people

Number of users in 2019: 26 homeless peo-
ple, directed by the Social Assistance Directo-
rate

Main activities: Rehabilitation; psychologi-
cal consulting; social and legal consulting; ed-
ucational and professional training and orien-
tation; organization of individual programs for 
social inclusion; work therapy – carpentry, bio 
farming, beekeeping, cooking; music therapy; 
art therapy.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

БЕЗДОМНИ

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR 
HOMELESS PEOPLE

Контакти: 
Управител – Камен Кънчев
Русе, ул. „Тракция” № 25 
тел: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Kamen Kanchev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str. 
Tel.: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg

През 2019 година 26 бездомни лица пре-
минаха през Центъра за социална рехабили-
тация и интеграция на Каритас Русе. 

Те получиха социални консултации при 
издаването на различни документи и посе-
щаваха занимания по компютърна грамот-
ност. 

Потребителите участваха в арттерапия, 
музикотерапия и трудова терапия, включ-
ваща изработване и реставриране на мебе-
ли, овощарство и градинарство в трите по-
крити оранжерии на Центъра, пчеларство и 
готварство. В края на работата си потреби-
телите се радваха на продукция от плодове 
и зеленчуци, както и мед. 

В зависимост от потребностите им бяха 
провеждани индивидуални и групови зани-
мания по лечебна физкултура, в резултат на 
които значително се подобри общото физи-
ческо състояние на потребителите на услу-
гата. 

През годината бяха осъществени две екс-
курзии до природни и културни забележи-
телности. Също така бяха посетени кино-
прожекции и се взе участие в два конкурса, 
където бяха представени произведенията от 
арттерапията.

In 2019 26 homeless people used the services 
in the Center for social rehabilitation and in-
tegration of Caritas Ruse. They received social 
consultations, assistance with documents, com-
puter lessons. The users participated in art ther-
apy, music therapy and work therapy – elabora-
tion of furniture, fruit-growing and gardening 
in the three greenhouses of the Center, beekeep-
ing and cooking. At the end of their work the 
users enjoyed production of fruits and vegeta-
bles, as well as honey.  In accordance with their 
needs they attended individual and group phys-
ical therapies and as a result their physical con-
dition improved significantly. Two excursions 
to natural and cultural sites were organized 
throughout the year. Cinema visits were organ-
ized so as the users participated in two compe-
titions presenting their work from art therapy.
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Регистрация в АСП № 00319-0012
Лиценз от ДАЗД № 1179

Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2019 г.: 7 въз-
растни и деца, жертви на насилие или тра-
фик на хора

Основни дейности: Настаняване и хума-
нитарна помощ; индивидуална интервенция 
за преодоляване на психическите травми; 
социални консултации и посредничество 
при насочване към алтернативни услуги в 
подкрепа на социалното включване; емоцио-
нална подкрепа; възможност за поддържане 
на лична хигиена и уединение; консултация 
с адвокат; съдействие за връзка с институ-
ции; организация на свободното време.

Social Assistance Agency Registration  
№ 00319-0012

State Agency for Child Protection License 
№ 1179

Capacity: 15 people

Number of users in 2019: 7 adults and chil-
dren, victims of violence or traffic

Main activities: Accommodation and hu-
manitarian aid; individual help for overcoming 
psychological trauma; social consultations and 
assistance in direction to alternative social ser-
vices; emotional support; provision of sanitary 
facilities for maintaining personal hygiene; le-
gal help; assistance in the communication with 
institutions; free time activities.

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ЖЕРТВИ НА ТРАФИК 

И ВСИЧКИ ФОРМИ НА 
НАСИЛИЕ

CRISIS CENTER FOR 
VICTIMS OF HUMAN 

TRAFFICKING AND ALL 
FORMS OF VIOLENCE

Финансиране: Община Русе
Кризисният център беше създаден през 

2016 година по съвместен проект с Община 
Русе, финансиран по Норвежкия финансов 
механизъм. Каритас Русе ще предоставя ус-
лугата  през следващите три години, счита-
но от 01.04.2019. При идентифицираните 
случаи на насилие и трафик бяха предпри-
ети необходимите действия за подкрепа на 
жертвите и те получиха подслон в рамките 
на три месеца. Също така бе проведена мо-
билна работа с 10 жертви на домашно наси-
лие, регистрирани на горещата линия на 
институцията. Ежедневно потребителите 
получаваха грижа и подкрепа в намирането 
на подходяща среда за живот. Целият екип в 
Кризисния център взе участие в провежда-
нето на различни обучения, от които получи 
сертификати и обогатяване на знанията си.

Контакти: 
Теодора Казанева – управител  
Тел: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Teodora Kazaneva – manager
Tel.: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg

Funding: Municipality of Ruse
The Crisis Center was established in 2016 

under a joint project with the Municipality of 
Ruse, funded through the Norwegian Financial 
Mechanism. 

Caritas Ruse will provide the service in the 
next three years from 01.04.2019. 

In the identified cases of violence and traf-
ficking, the necessary actions were taken to 
support the victims and they were given shelter 
within three months. 

Mobile work was also carried out with 10 
victims of domestic violence registered on the 
institution’s hotline. Users received daily care 
and support in finding better living environ-
ment. 

The whole team at the Crisis Center took part 
in various trainings, from which they received 
certificates and enriched their knowledge.
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Регистрация в АСП № 319-05

Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет:  20 места

Брой потребители през 2019 г.: 32 деца, 
застрашени да отпаднат от училище; с от-
клоняващо се поведение; живеещи в бед-
ност; в конфликт със закона.

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-05

State Agency for Child Protection License 
№ 0921

Capacity: 20 children

Number of users in 2019: 32 children at risk 
of school dropout; with deviant behavior; living 

ЦЕНТЪР ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

„ТОМ СОЙЕР”

CENTER FOR 
COMMUNITY SUPPORT 

”TOM SAWYER”

Основни дейности: Стимулиране на 
образователното развитие и мотивацията 
за учене; психо-социално консултиране и 
подкрепа на деца и семейства в риск; обра-
зователни, корекционни и социализиращи 
програми; хуманитарна помощ; детски клу-
бове по интереси и родителски групи за вза-
имопомощ; разнообразна социална дейност: 
летни лагери, екскурзии, отбелязване на 
християнски празници; работа със стажан-
ти от Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Доброволци: 15, предимно ученици и 
студенти

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност; дарения

През 2019 година 32 деца в риск използ-
ваха различни краткосрочни и дългосрочни 
услуги в Центъра: получиха педагогическо 
консултиране, помощ в обучението си по 
български език и усвояването на учебния 
материал. Чрез различни групови занима-
ния децата се учиха да общуват по-добре по-
между си и в семействата си. Екипът на „Том 
Сойер” оказа консултиране и на родители с 
нисък капацитет, които се нуждаят от под-
крепа при отглеждането и възпитанието на 
децата си. 

През цялата година бяха организирани 
социализиращи инициативи като посеще-
ния на експозиции, музеи, театър и опера; 

in poverty; in conflict with the law.
Main activities: Stimulation of education-

al development and learning motivation; psy-
cho-social consulting and support for children 
and families at risk; educational, correctional 
and socializing programs; humanitarian aid; 
childreǹ s clubs and parental groups for mu-
tual support; various social activities. Various 
social activities: summer camp, excursions, 
celebration of Christian holidays; working 
with trainees from University of Ruse “Angel 
Kanchev”.

Volunteers: 15, mostly students in high 
schools and university

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity; donations

In 2019 32 children at risk used different 
long and short-term services in the Center: 
they received pedagogical consulting, assis-
tance in their training in Bulgarian and stud-
ying. Due to different group events the chil-
dren learnt how to communicate better with 
each other and with their families. The team of 
“Tom Sawyer” also consulted the parents with 
low parental capacity in order to support them 
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паркове. Беше организирано спортно меро-
приятие. В Центъра посещаваха различни 
дискусионни клубове, лекции, литератур-
ни четения и образователни игри, а през 
юли участваха в традиционния летен ла-
гер.  Освен това, бяха организирани раз-
лични дарителски кампании и тържества, 
обвързани с всички християнски празници; 
взеха участие в различни външни търже-
ства и фестивали; посрещнаха гости от дру-
ги организации. Центърът за обществена 
подкрепа поддържа добри междуинститу-
ционни контакти и сътрудничество с учи-
лища, НПО-та и държавни институции.

Студенти от специалностите „Социални 
дейности” и „Социална педагогика” към РУ 
„Ангел Кънчев” проведоха практическите 
си упражнения в „Том Сойер”.

raising their children.
Throughout the whole year the team organ-

ized social events: visits to expositions; muse-
ums; theater and opera plays; parks. They held 
a sport event. In the Center they participated 
in different discussion clubs, lectures, read-
ings and educational games and in July par-
ticipated in the traditional summer camp. 
Apart from that different charity campaigns 
were organized related to all Christian holi-
days; children also took part in different fes-
tivals and celebrations out of the service; the 
coorporation work with other NGOs, schools 
and public institutions continued. 

Students from „Social activities” and „So-
cial pedagogy” majors at the University of 
Ruse „Angel Kanchev” were trainees in „Tom 
Sawyer”.

Контакти: 
Зорница Василева - Управител
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Zornitsa Vasileva- manager
7002 Ruse, 3 Bogdan Voyvoda Str.
Tel.: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg
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Social Assistance Agency Registration  
№ 319-07

State Agency for Child Protection License  
№ 0859

Capacity: 25, in a building provided by the 
Municipality of Belene

Number of users in 2019: 70 children and 
youths at the age 2-80 with different physical, 

Регистрация в АСП № 319-07

Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет:  25 места, в сграда, предоста-
вена от Община Белене

Брой потребители през 2019 г.: 70 деца и 
лица на възраст от 2 – 80 години с различни 
физически, умствени и психически заболя-
вания.

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR 
CHILDREN AND ADULTS 

WITH DISABILITIES – 
BELENE

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 
ДЕЦА И ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ „СВ. 
ВИНКЕНТИ” – БЕЛЕНЕ

Основни дейности: Кинезитерапия, ло-
гопедия, психологическа помощ; мобилна 
работа по домовете; обучение на потребите-
лите за придобиване на умения за независим 
живот, за социално включване и справяне с 
обичайните житейски ситуации;

индивидуална и групова работа; органи-
зиране на беседи, тренинги, конкурси; чест-
ване на празници.

Финансиране: Община Белене, държав-
но делегирана дейност

През 2019 година 70 деца и лица използ-
ваха различни услуги в Центъра и получи-
ха професионална помощ под формата на 
рехабилитация и кинезитерапия, педаго-
гически и социални консултации, логопе-
дична и психологична терапия. В различ-
ни творчески работилници децата изработ-
ваха сувенири и картички, които след това 
бяха представени на изложби, конкурси и 
благотворителни базари. По време на Ве-
ликденските празници заеха трето място 
в Общински конкурс за великденски ук-
раси, а през декември ЦСРИ организира 

mental and psychological problems.

Main activities: Teaching the children and 
youths how to live independently, help in social 
inclusion and coping with usual environmental 
situations; mobile work; individual and group 
work with the children, youths and their fami-
lies in order to develop their potential.

Funding: Municipality of Belene, state-fund-
ed activity

In 2019 70 children and youths used differ-
ent services in the Center and received pro-
fessional rehabilitation and physical therapy, 
pedagogical and social consulting, speech and 
psychological therapy. 

The children participated in different work-
shops for elaboration of souvenirs and cards 
and they presented them in exhibitions, con-
tests and charity bazaars. 

During Easter they won a third place at 
local contest for Easter decorations and later 
in December they organized their traditional 
Christmas bazaar in the center of Belene.  

Apart from the activities in the Center, the 
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традиционния Коледен базар в центъра на 
Белене. Освен заниманията в Центъра, по-
требителите участваха и в открити спортни 
събития, разходки и посещения на култур-
ни и исторически обекти. Предоставяната 
мобилна грижа за потребителите, чийто 
достъп до Центъра е невъзможен поради 
здравословни причини, се радва на голям 
интерес.

users also participated in outdoor activities, 
such as sport events, excursions and visits of 
cultural and historical sites. 

The provided mobile care for users whose 
access to the Center is impossible because of 
health reasons is very popular.

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

Contacts: 
Darina Dobrancheva – Manager
Belene 11 Hristo Botev Str, 4 fl.
Tel.: 0887 158 117
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Location: Belene, Ruse and the village of 
Bardarski geran and Pleven

Number of users in 2019: 182 old and ill 
people, living in social isolation and unable to 
afford the treatment their condition requires.

Main activities: blood pressure monitoring, 
prevention of decubitus, bandages, information 
about the different kind of medical assistance, 
provision of equipment, collecting medicines 
for the patients, household assistance, social 
services.

Funding: Communitas Foundation, Caritas 
Bulgaria, Mr Borislav Lorinkov, donations.

Местоположение: Белене, Русе, село Бър-
дарски геран, Плевен

Брой потребители през 2019 г.: 182 въз-
растни хора с тежки заболявания, които 
живеят изолирано и не могат да си позволят 
адекватни медицински грижи.

Основни дейности: контрол на кръвно 
налягане, профилактика на декубитус, пре-
връзки, консултации за различни видове 
медицинска помощ, предоставяне на по-
мощни средства, закупуване на лекарства, 
помощ в домакинството, социални услуги.

Финансиране: Фондация Комунитас, 
Каритас България, г-н Борислав Лоринков, 
дарения

HOME CARE  
CENTERS

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДОМАШНИ 
ГРИЖИ
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Location: Part of the Home care center in 
Ruse

Number of users in 2019: 30 old, ill and sin-
gle people.

Main activities: Daily deliverance of food, 
provision of social support.

Funding: Donations, Communitas Founda-
tion.

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

Брой потребители през 2019 г.:  30 въз-
растни, болни и самотно живеещи хора.

Основни дейности: Ежедневна доставка 
на храна по домовете, осигуряване на соци-
ална подкрепа.

Финансиране: Дарения, Фондация „Ко-
мунитас”.

Контакти: 
Даринка Калапиш
ръководител на проекта
тел.: 0890 21 51 80

MEALS ON WHEELS 
PROJECT

ПРОЕКТ  
„КУХНЯ НА КОЛЕЛА”

Contacts: 
Darinka Kalapish
project manager
tel.: 0890 21 51 80

Контакти: 
Център за домашни грижи – Русе
Боян Щерев – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
Тел.: 0884 355 437

Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
5930 Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 0882 27 54 63

Център за домашни грижи – Бърдарски геран
3259 с. Бърдарски геран, 
Община Бяла Слатина
Тел.: 0887 158 850

Център за домашни грижи – Плевен
Рени Тончева – мед. Сестра
Плевен, бул. Христо Ботев 180
Тел.: 0878576749

Contacts: 
Home care center Ruse
Boyan Shterev - Manager
7013 Ruse, 10a Baykal Str.
Tel.: 0884 355 437

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

Home care center Bardarski geran
Stoyanka Dakovska – Manager
3259 Bardarski geran, 
Byala Slatina Municipality
Tel.: 0887 158 850

Home care center Pleven
Reni Toncheva – nurse
Pleven, 180, Hristo Botev Blvd
Tel.: 0878576749
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AID AFTER THE FLOOD IN 
KOTEL

ПОМОЩ СЛЕД 
НАВОДНЕНИЕТО В КОТЕЛ

На 26 юли 2019 година в град Котел, област 
Сливен, след интензивни валежи, реката из-
лезе от коритото си и заля къщи и улици. 20 
имота в ниската част на града бяха наводне-
ни, а жителите на три от тях  евакуирани. В 
Котел бе обявено бедствено положение. След 
осигуреното от Каритас България финанси-
ране посетихме община Котел и взехме реше-
ние да се подпомогнат семейства, пострадали 
от наводнението, но на които Общината не е 
успяла да помогне. С представители на Об-
щината посетихме 10 къщи, пострадали от 
наводнението. Спряхме се на 6 от тях:

On 26th July 2019 in the town of Kotel, Sliven 
region, after heavy rainfall the river came out of 
its bed and flooded houses and streets. 20 prop-
erties in the lower part of the city were flooded 
and residents of three of them were evacuated. 
In Kotel was declared state of emergency. After 
Caritas Bulgaria provided us with funding we 
visited the Municipality of Kotel and decided 
to support families affected by the flood, but 
to which the Municipality couldn’t help. With 
representatives of the Municipality we visited 10 
houses affected by the flood. We focused on 6 
of them:

• една на ул. Калина 10 (Тодор Желязков) 
- напълно съборена от наводнението и въз-
становена частично с лични средства и от 
Общината, нашите материали са за довърш-
ване на ремонта

• 5 къщи по ул. Изток: № 7 (Димитър Ху-
бов), № 9 (Дочка Чернева), № 143 (Диян Кос-
тов), № 219 (Димитър Очев) и № 225 (Кра-
симир Борисов). Тези 5 къщи имаха сходни 
поражения: пострадали приземни етажи, 
нужда от изграждане на стена зад къщите, 
паднали стени и покриви.

Всички семейства от тези къщи са от 
ромски произход, изключително бедни, с 
липса на постоянна работа, както и много-
детни семейства с малки деца. Закупихме 
нужните строителни материали: цимент, 
баластра, цигли, дървен материал, улуци, 
балатум и други, а пострадалите семейства 
сами извършиха належащите ремонти.

• One at 10 Kalina Str (Todor Zhelyazkov) - 
completely destroyed by the flood and partially 
restored by personal funds and by the Munici-
pality, our materials are for finishing the repair

• 5 houses at Iztok Str: №7 (Dimitar Hubov); 
№9 (Dochka Cherneva); №143 (Diyan Kostov); 
№ 219 (Dimitar Ochev) and №225 (Krasimir 
Borisov). 

These 5 houses had similar damages: affect-
ed ground floors, the need of building a wall be-
hind the houses, fallen walls and roofs.

All the families of these houses are of Roma 
origin, extremely poor, with no permanent job, 
as well as large families with young children. 

We purchased the necessary materials: ce-
ment; ballast; bricks; timber; gutters; linoleum, 
etc. and the affected families made the neces-
sary repairs themselves. 
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PROJECT “RECOGNIZE 
AND CHANGE”

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ И 
ПРОМЕНИ”

През октомври 2017 година Каритас Русе 
започна работа по проект „Приеми и про-
мени”, в който участват 14 организации от 
9 държави – Италия, България, Бразилия, 
Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия, Пор-
тугалия, Румъния, Испания, с водещ парт-
ньор Община Торино.

Проектът, финансиран от Европейската 
комисия, ще продължи три години, а основ-
ната му цел е да повиши осведомеността на 
младите хора на възраст между 11 и 30 го-
дини по отношение на различните форми 
на насилие и дискриминация, както и да на-
сърчи тяхното участие в разпространение-
то на приобщаваща и недискриминационна 
култура.

През 2019 година по проекта бяха се-
лектирани и обучени 20 младежи от 16 до 
26 години. Младежите учaстваха и в обмен 

Since October 2017 Caritas Ruse began 
working on the project “Recognize and change” 
which has 14 participating organizations from 
9 countries – Italy, Bulgaria, Brazil, Cape Verde, 
France, Greece, Italy, Portugal, Romania, Spain 
with main partner The Municipality of Turin.

The project, financed by the European com-
mission, will continue for three years. It’s main 
aim is to spread awareness among young people 
from the age of 11 till 30 years in relation to the 
different forms of violence and discrimination. 
Also to encourage their participation in distrib-
uting a culture of trust against discrimination. 

In 2019 we selected and trained 20 young 
people from 16 till 26 years. They participated 
in exchange and seminar in Bucharest, Roma-
nia. Second year’s topic was “Discrimination 
does (not) exist”. We held a video contest for 
a short clip; meetings and trainings with other 

и семинар в Букурещ, Румъния. Темата през 
втората година бе „Дискриминацията(НЕ) 
съществува”, проведен бе също конкурс за 
кратко видео, срещи и тренинги с други ор-
ганизации, работещи с млади хора и учите-
ли. През юни се проведе тематична конфе-
ренция относно постигнатите досега цели. 
А в началото на месец септември беше 
организиран публичен ден по проекта, на 
който бяха наградени победителите от ви-
део конкурса, чието гласуване течеше по 
време на летните месеци. Първо място бе за 
участниците от Английска езикова гимна-
зия „Гео Милев”,  а второ място и трето бяха  
за шестокласници от Средно училище с пре-
подаване на немски език „Фридрих Шилер“.

През втората година на проекта в дей-
ностите са участвали над 600 ученика от 26 
класа на три русенски средни училища.

По проекта е създадена и онлайн плат-

organizations, which are working with young 
people. In June we held a conference based 
on the main topic for the second year and the 
achievements. Later on in the beginning of 
September a public day was organized where 
the winners from the video contest received 
their awards. Voting for the contest was going 
on during the summer months. First place went 
to English language school “Geo Milev”, second 
and third to the 6-graders from the German 
language school “Friedrich Schieler”.

During the second year of the project more 
than 600 students from 26 classes of three high 
schools in Ruse participated in the activities. 

An online platform was created for the pro-
ject https://recognizeandchange.eu/ through 
which the young people communicate and 
share exciting ideas. On the platform all the 
videos from the contest are uploaded. It also 
collects the votes for a certain video. 

For the project were created pages on social 
media – a main one https://www.facebook.com/
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MIGRATION, 
INTERCONNECTEDNESS, 
DEVELOPMENT (MIND)

МИГРАЦИЯ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
РАЗВИТИЕ (MIND)

„Миграция, взаимодействие, разви-
тие“ е тригодишна инициатива на 12 
„Каритас“ организации от общо 11 евро-
пейски държави, имаща за цел да повиши 
обществената осведоменост по въпросите 
за устойчивото развитие и да насърчи обра-
зованието за развитие в Европейския съюз. 
Каритас Русе участва чрез Каритас Бълга-
рия в този проект, който  допринася за ак-
тивното участие на европейското общество 
по въпроси и проблеми, свързани с устой-
чивото развитие, както и за повишаване 
осведомеността за тяхната взаимовръзка. 
Във всяка една от трите години, „Каритас“ 
поставя акцент върху конкретна тема, свър-
зана с миграционния поток, включително 
за причините за миграцията, интеграци-
ята, приноса на мигрантите за развитието 

Migration, interconnectedness, development 
(MIND) is a three-year initiative of 12 Caritas or-
ganizations from 11 European countries, aiming 
to raise public awareness of sustainable develop-
ment issues and to promote development educa-
tion in the European Union. Caritas Russe par-
ticipates through Caritas Bulgaria in this project, 
which contributes to the active participation of 
European society in issues and questions relat-
ed to sustainable development as well as to raise 
awareness of the link between migration and 
sustainable development. In each of the three 
years, Caritas is focusing on a specific topic re-
lated to the migration flow, including the causes 
of migration, integration, migrants’ contribution 
to the development of host countries and their 
countries of origin. “Migration, interconect-
edness, development “ is contributing to the 

форма https://recognizeandchange.eu/ , чрез 
която младите хора да комуникират и спо-
делят идеи, които ги вълнуват. На платфор-
мата са качени и всички видеа, участващи в 
конкурсите. Там може да бъде гласувано и за 
конкретно видео.  

По проекта са създадени и страни-
ци в социалните мрежи – една централ-
на за проекта: https://www.facebook.com/
recognizeandchange/, както и  страници 
на всички участващи партньори. Бъл-
гарската страница се администрира от 
Каритас Русе: https://www.facebook.com/
recognizeandchangebulgaria/. 

Също така през 2019 година бе създаден и 
Инстаграм профил на проекта: https://www.
instagram.com/recognizeandchangerusebg2/

recognizeandchange as well as pages for every 
participating partner. The Bulgarian web page 
is being administrated by Caritas Ruse https://
www.facebook.com/recognizeandchangebul-
garia/. In 2019 an Instagram profile was also 
created: https://www.instagram.com/recog-
nizeandchangerusebg2/.
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на приемащите страни и на страните им 
по произход. „Миграция, взаимодействие, 
развитие“ съдейства за постигането на Про-
грама 2030 за устойчиво развитие, която е 
жизненоважна за опазването на нашия общ 
дом и общото благо. 

През втората година от инициативата 
Каритас Русе продължи различните си дей-
ности, в партньорство с Каритас България. 
През 2019 проведохме дискусия на тема 
„Миграция, взаимодействие, развитие” 
в Русенски университет „Ангел Кънчев”, 
с участието на специалисти в сферата. По-
късно екипът ни стана част от Русенския 
карнавал, раздавайки информационни ма-

achievement of the Sustainable Development 
Agenda 2030, which is vital for the preservation 
of our common home and the common good.

During the second year of the initiative 
Caritas Ruse continued the different activi-
ties in partnership with Caritas Bulgaria. At 
the beginning of 2019 we held a discussion on 
the topic of „Migration, interconnectedness, 
development” at University of Ruse „Angel 
Kanchev” with specialists in the sphere. Lat-
er our team was part of Carnival of Ruse by 
spreading information materials in order to 
raise awareness throughout the citizens.

териали с цел да се повиши осведомеността 
на гражданите.

През юли с пресконфереция беше да-
дено началото на втората съвместна кам-
пания с Каритас България в социалните 
мрежи. Тазгодишният фокус беше върху 
интеграцията на мигрантите в държава-
та-домакин и колко важно е владеенето на 
местния език. 

В партньорство с Регионален историче-
ски музей Плевен проведохме пресконфе-
ренция и кръгла маса на тема „За ценно-
стите на равноправието”, като част от съ-
битието беше и мобилната изложба „Жени-
те в историята” на сдружение „Европейски 
пространства”. 

През годината се проведоха няколко 
срещи със служители от различните услу-
ги на Каритас Русе. Също организирахме 
и второто издание на нашия символичен 
крос, чрез който отново показахме своята 
солидарност към хората, които извървяват 
дълъг път в търсенето на по-добри възмож-
ности за себе си и семействата си. 

В края на годината проведохме дискусия 
на една от най-важните теми, когато става 
въпрос за добра интеграция на чужденци, а 
именно „Миграция и бизнес”. 

A second joint social media campaign 
Caritas Bulgaria was launched in July with a 
press conference.  This year’s focus was on in-
tegrating of migrants in the host country and 
the importance of mastering the local language. 

In partnership with Regional historical 
museum in Pleven we held a press conference 
and round table on topic „About the values of 
equality”, as part of the event was the mobile 
exhibition „Women in history” by Association 
European Spaces. Throughout the year we had 
several meeting with our employees from the 
different services of Caritas Ruse. We also or-
ganized the second edition of our symbolic 
cross and again showed our solidarity to the 
people who are going a long way in the search of 
better lifestyle for themselves and their families.

At the end of the year we held a discussion 
about one of the most important topics, when it 
comes to good integration of foreigners – „Mi-
gration and business”.
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PROJECT SAAM LET’S ACHIEVE MOREПОДКРЕПЯЩА ГРИЖА  
ЗА АКТИВНО СТАРЕЕНЕ 

ЧРЕЗ 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН 

КОУЧИНГ  
(SAAM)

ДА ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ

2019-та година (втората от реализация-
та на този тригодишен проект) приключи 
с практическото инсталиране на сензор-
ните устройства в домовете на самотни 
възрастни хора, доброволно съгласили се 
да бъдат изследвани: 10 в Белене и 5 в Русе. 
Общо за България тези доброволци са 30 – 
15 от Каритас Русе и 15 осигурени от БЧК. 
В продължение на 6 месеца устройствата 
ще дават данни за различни активности 
и състояния на  възрастните, които ще се 
обобщят в нарочен център в Словения. 
Постоянна връзка с нашите участници осъ-
ществяват координатори в Белене и в Русе.

Проектът е финансиран от Европейския 
парламент за иновации “HORIZON 2020” и 
цели да създаде система за мултимодален 
коучинг за свързване и даване възможност 
за подкрепа от общността за безпроблемни 
преходи в процеса на стареене. Участват 10 
партньори от 5 държави от ЕС, водеща орга-
низация за България е Балкански институт 
по труда и социалната политика.

По програмата за организационно и ду-
ховно развитие “Да постигнем повече” про-
ведохме различни срещи и обмяна на опит.

Национална среща на доброволците в 
с. Малчика

Тя се състоя на 26-27 юли 2019 година и в 
нея участваха доброволци от  Малчика, Бе-
лене, Свищов, приюта за бездомни „Добри-
ят самарянин”, ЦОП ”Том Сойер”.

Срещата започна с молитва и духовна 
беседа, водена от отец Ремо Гамбакорта, 
енорийски свещеник на Малчика. Изпълни-
телният директор на Каритас Русе предста-
ви темата - “Бог призовава, Бог изненадва, 
Бог обича – в мисията на Каритас и на всеки 
един доброволец.“ След това участниците 
задаваха въпроси, споделиха мнения и опит. 

2019 (the second year of the implementa-
tion of this three-year initiative) ended with the 
practical installation of the sensor devices at 
the homes of single elderly people, who volun-
tarily agreed to be examined: 10 in Belene and 
5 in Ruse. 

In total the volunteers for Bulgaria are 30 – 
15 from Caritas Ruse and 15 provided by The 
Bulgarian Red Cross. 

For six months the devices will be provid-
ing data for the various activities and condi-
tions of the elderly, which will be aggregated 
at a center in Slovenia. Coordinators from Be-
lene and Ruse are in constant contact with our 
participants.

The project is funded by the HORIZON 
2020 Innovation Community and aims to cre-
ate a multimodal coaching system to connect 
and enable community support for seamless 
transitions in life in the aging process.

There are 10 partners from 5 EU countries, 
and the leading organization is the Balkan In-
stitute of Labor and Social Policy.

In the programme of organizational and 
spiritual development “Let’s achieve more” we 
had various meetings and exchange of experi-
ence.

National meeting of the volunteers in the 
village of Malchika

It took place on 26-27.07.2019 and volunteers 
from Malchika, Belene, Svishtov, The shelter for 
homeless people “The Good Samaritan”, Center 
for children at risk “Tom Sawyer” participated.

The meeting began with a prayer and 
spiritual conversation, led by Father Remo 
Gambakorta, the parish priest of Malchika. The 
executive director of Caritas Ruse presented the 
topic – “God invokes, God surprises, God loves 
– in the mission of Caritas and every volunteer.” 
After that the participants shared their ques-
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Тази година имаше млади доброволци от 
град Русе, които ни разказаха с каква любов 
работят в център „Том Сойер” и какво ги е 
накарало да правят добро в свободното си 
време.

В рамките на програмата имаше излож-
ба, посветена на българските мъченици, 
подредена в църковния храм.

Духовни упражнения за служители и 
доброволци

Организирахме четири духовни упраж-
нения с лектори Монс. Страхил Каваленов и 
отец Койчо Димов. 

Темите бяха свързани с църковната годи-
на в епархията, която бе посветена на Дева 
Мария – майка на църквата. В тях взеха 
участие служители от всичките социални 
услуги на Каритас Русе, както и доброволци, 
помагащи в тези услуги.

Обмяна на опит
Екипът на ЦСРИ за деца и лица с увреж-

дания “Св. Викентий”- Белене осъществи 

tions, opinion and experience. This year there 
were young educators from Ruse, who told us 
with love how they work at the Center for chil-
dren at risk “Tom Sawyer” and what inspired 
them to do good in their free time.

Within the framework of agenda there was 
an exhibition dedicated to the Bulgarian mar-
tyrs, arranged in the church temple.

Spiritual workshops for employees and vol-
unteers

We organized 4 spiritual workshops with 
lecturers Msgr. Strahil Kavalenov and Father 
Koycho Dimov. The topics were related to the 
church year in the diocese, which was dedicat-
ed to the Virgin Mary – the mother of church. 
They were attended by the employees of all so-
cial services of Caritas Ruse, as well as volun-
teers, helping in these services.

Exchange of experience 
The team of the Center for social rehabili-

tation and integration for children and adults 
with disabilities “St. Vikentiy” – Belene made 

три визити в сходни услуги в Свищов и Пле-
вен с цел подобряване на работата в Центъра 
и повишаване уменията на служителите.

Тиймбилдинг за доброволци и служи-
тели в социалната услуга  ЦОП „Том Со-
йер”  проведохме от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 
г. в село Вонеща вода.

 

three visits to similar services in Svishtov and 
Pleven with the aim of improving the work of 
the Center and the skills of the employees.

Teambuilding for volunteers and employ-
ees in the social service Center for children at 
risk “Tom Sawyer” we held from 03.07.2019 till 
05.07.2019 in the village of Voneshta voda.
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CAMPAIGNSКАМПАНИИ

За поредна година проведохме традицион-
ните дарителски кампании: Мартенски, Ве-
ликденски и Коледен базари (в Мол Русе и 
хипермаркет „Хоуммакс”), спортен полуден 
по случай Деня на детето, както и „На учи-
лище с Каритас” през септември. В тях взеха 
участие служители и доброволци от различ-
ните социални услуги, на които предлагаха 
сувенири, изработени от нашите потребите-
ли, информираха гражданите за дейността на 
организацията и събираха средства за подпо-
магане на деца и възрастни в нужда.

For another year, we organised the tradi-
tional donation campaigns: March, Easter 
and Christmas bazaars (in Rousse Mall and 
Homemax hypermarket), sports half day for 
the International day of Children,  as well as 
“Going to school with Caritas “ in Septem-
ber. They were attended by employees and vol-
unteers of Caritas Ruse and offering souvenirs 
made by our social services users, informing 
citizens about the organization’s activities and 
collecting funds to support children and adults 
in need.

Организирахме Деня на Каритас, който 
през 2019 премина под мотото „Надеждата 
на бедните не докрай ще загине”.

We organized the Day of Caritas, which in 
2019 passed under the motto “The hope of the 
afflicted will never perish”.
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Приходи за 2019 г. Разходи за 2019 г.1 035 170 лв./BGN 985 350 лв./BGNIncomes for 2019 Expenses for 2019

ФИНАНСИ ФИНАНСИFINANCES FINANCES
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