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Краят на 2004 г. бе белязан от мащабно 
трагично събитие в новата човешка история -
стотици хиляди жертви, ранени и разрушения 
от опустошителните вълни в Азия. Но колкото 
голяма бе тази трагедия, толкова спонтанна и 
мащабна бе всеобщата солидарност и грижа за 
бедстващите хора, останали без насъщни неща 
и заплашени от епидемии. Каритас от цял свят, 
включително и от България, включително и 
Каритас Русе, се включи в тази човешка 
солидарност. 
В бедната африканска държава Сиера Леоне 
годишно умират от недохранване и от липса на 
елементарни медицински грижи стотици хиляди 
деца. Епархийната Каритас чрез енорията в Русе 
организира акция за събиране на средства за 
тези деца и изпрати събраното на един детски 
дом. 
Тези прояви на любов към ближния, който в 
пространството понякога е далеч от нас, ни 
говорят, че милосърдието няма граници, стига 
да го има в сърцето. Повече от десетилетие 
Каритас Русе работи, за да се събуди и възпита 
това милосърдие и да може другият, 
нуждаещият се, да бъде по-близо до нас. По-
често той е в нашето село, в нашия квартал, в 
нашия град, в нашата епархия, в нашата страна. 
Понякога се искат много усилия да помислим 
малко за него, отколкото само за себе си. 
Успеем ли да го видим, успеем ли да помислим 
за другия, когато е в нужда, успеем ли да 
станем негов ближен, в най-висша степен ще 
сме изпълнили Христовата повеля за действено 
милосърдие. 
Чрез проектите и дейностите си, чрез своите 
доброволци и служители, чрез своите 
партньори и дарители, на които бих искал да 
изкажа специална благодарност, Каритас Русе е 
призвана и трябва да продължи усилията си за 
осъществяване именно на такова осъзнато 
милосърдие. 

The end of 2004 was marked by a tragic event of 
large dimensions in the new history of mankind -
hundreds of thousands of casualties, destructions 
by the devastating waves in Asia. But as big a 
tragedy this was, as spontaneous and large-scale 
was the universal solidarity and care for the 
suffering left without vital necessities and 
threatened by epidemics. Caritas from the whole 
world, including Bulgaria, including Caritas Ruse 
took part in this human solidarity. In the poor 
African country Sierra Leone hundreds of 
thousands of children die annually from starvation 
and lack of elementary medical cares. The 
diocesan Caritas organised an action for collecting 
funds for these kids through the parish in Ruse 
and sent the money to an orphanage. These 
manifestations of love for the fellow men who 
may be far away geographically tell us that charity 
has no boundaries if only it exists in the heart. 
More than a decade Caritas Ruse has been 
working to awaken and cultivate this charity so 
that the other man, the man in need, can be closer 
to us. More often he is in our village, in our 
quarter, in our diocese, in our country. Sometimes 
many efforts are necessary to think of him a little 
instead of thinking about ourselves. Should we be 
able to see him, should we take thought for the 
other who is in need, should we turn into his fellow 
men, then we will have accomplished eminently 
the command of Christ for active charity. 
Through the projects and the activities, through the 
volunteers and employees, through the partners 
and donors whom I would like to particularly thank, 
Caritas Ruse is called   - and must continue  to 
implement exactly this kind of chanty awareness. 
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- Каритас е латинска дума, която 
означава любов и състрадание, милост към 
ближния. 

- Каритас Русе е независима 
организация, регистрирана за обществено 
полезна дейност, която осъществява 
социалната политика на католическата 
църква в Никополска епархия /Северна 
България/. 

- Каритас Русе е основана през 1992 
година и работи за изграждането на по- 
добър свят, особено за бедните и 
онеправданите на територията на епархията. 

- Каритас Русе е член на Каритас 
България. 

- Католическата църква е основен 
партньор на Каритас Русе поради общата 
отговорност за справедливост и 
добродетелен живот, насочени към 
достойнството на всички хора 

- Каритас Русе подпомага крайно 
нуждаещите се, без оглед на раса, пол, 
възраст, народност, политически възгледи и 
вероизповедание. 

- Каритас Русе има изградени структури 
в 5 населени места, обхващащи територията 
на Северна България. Каритас нарича тези 
местни организации свои „Партньори". 

- Каритас Русе вярва, че нейните местни 
организации притежават най-голямата сила 
да идентифицират нуждите и проблемите на 
общността и да проектират и ръководят 
програми за развитие. 

- Каритас Русе не трябва да харчи пари 
за изграждането на нова организация всеки 
път, когато възникне нужда. Даренията могат 
да бъдат насочвани към местните 
организации. 

- Каритас Русе се бори с бедността, 
изключването, нетолерантността и 
дискриминацията. 

- Каритас Русе осигурява директна 
помощ на бедните и работи за отстраняване 
на случаите на нищета, предоставя социални 
услуги в общността, въвлича хората в 
дейности за тяхното собствено развитие, 
съдейства за постигането на социална 
справедливост и изграждане на мир. 

- Разработването на проекти, дарения и 
помощта на нашите доброволци и 
съмишленици е основния начин за 
финансиране на социалните дейности и 
услуги, предоставяни от Каритас Русе. 

- Каритас Русе насърчава и подкрепя 
участието на общностите във всички аспекти 
на разработваните и реализираните 
програми, за да бъдат те притежание на 
клиентите и да им дадат възможност за 
развитие. 

 

- Caritas is a Latin word which means love 
and compassion, mercy to the fellow men. 

- Caritas Ruse is an independent 
organisation registered for socially useful 
activities; it implements the social policy of the 
Catholic church in Nikopolis diocese (Northern 
Bulgaria). 

- Caritas Ruse was founded in 1992 and 
has been working to build a better world 
especially for the poor and underprivileged on 
the territory of the diocese. 

- Caritas Ruse is a member of Caritas 
Bulgaria. 

- The Catholic church is a basic partner of 
Caritas Ruse due to the shared responsibility 
for justice and virtuous life pointed at the 
dignity of all people. 

- Caritas Ruse supports people in utter 
need regardless of their race, sex, age, 
nationality, political views and beliefs. 

- Caritas Ruse has set up structures in 5 
towns and villages covering the territory of 
Northern Bulgaria. Caritas calls these local 
organisations its own "Partners". 

- Caritas Ruse believes that its local 
organisations possess the biggest strength to 
identify the needs and problems of the society 
and to plan and run development programmes. 

- It is not necessary for Caritas Ruse to 
spend money to set up a new organisation each 
time there is a need. The donations may be 
directed to the local organisations. 

- Caritas Ruse fights poverty, exclusion, 
intolerance and discrimination. 

- Caritas Ruse provides direct help to the 
poor and works to eliminate the cases of 
misery, offers social services to the society, 
involves the people into activities for their own 
development, contributes to achieve social 
justice and peace building. 

- The elaboration of projects, the donations 
and the help of our volunteers and followers 
are the fundamental ways to finance the social 
activities and services offered by Caritas Ruse. 

- Caritas Ruse promotes and supports the 
participation of the communities in all the 
aspects of the elaborated and implemented 
programmes so that they become a possession 
of the clients and give options for development. 
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"Бедността е там, където е отречен изборът и възможността да се живее 
поносим живот (Програма за развитие на Обединените Нации)" 

"Poverty occurs when there is a denial of choices and opportunities for 
living a tolerable life (United Nations Development program)" 

Как работим 
Насърчаване на самоувереността 
Каритас Русе разработва и управлява 
дълготрайни проекти на територията на Северна 
България, които помагат на бедните и 
онеправданите да поемат контрола над своя 
живот и да преоткрият своето достойнство. Като 
благотворителна организация, изпълняваща 
социалната доктрина на Католическата църква, 
Каритас Русе работи посредством мрежа от 
енорийски организации, които в най-голяма 
степен познават проблемите и нуждите на 
общностите по места и които могат да 
предоставят най-качествените и навременни 
услуги на хората. 
Основата, върху която градим нашата работа е 
желанието за съдействие и подпомагане на 
човешкото достойнство, насърчаване на избора, 
справедливостта и самоувереността чрез 
толерантност, разбиране и солидарност. 
Отговорности 
Човек до човека 
Основната отговорност в нашата работа е 
Човекът, всеки със своята уникалност и 
неповторимост, всеки със своята значимост и 
достойнство. 
Каритас Русе осъществява своята дейност чрез 
принципите и практикуването на развитие на 
общността - подкрепа, оказвана на хората, за да 
могат сами да си помогнат, да излязат от 
бедността, изолацията и несправедливостта. 
Опазването на достойнството и независимостта 
на хората, уважение към уникалността и 
потенциала им, поддържане на висок стандарт 
на професионално поведение съчетани с 
християнско милосърдие и любов е нашата 
първостепенна отговорност към нашите клиенти. 
Сфера на дейност 
През 2004 г. лицензирахме в Държавната 
агенция за закрила на детето услугите, които 
предоставяме за деца. Също така регистрирахме 
предоставяните от нас социални услуги в 
Министерството на труда и социалната политика. 
Каритас Русе осигурява подкрепа за развитие и 
напредък в четири основни програмни 
направления: 

- Здравни и социални грижи за възрастни, 
болни и самотни хора; 

- Образование и интеграция на деца в риск; 
- Земеделско развитие; 
- Организационно укрепване. 

Всички те, развивани на основата на 
споделената отговорност с нашите клиенти, 
доброволци, служители и дарители за 
изграждането на един по-добър свят - за 
цивилизация на любовта. 

How We Work 
Encouragement of self-confidence 
Caritas Ruse elaborates and runs lasting projects 
on the territory of Northern Bulgaria; they help 
the poor and underprivileged to take control over 
their own lives and to rediscover their dignity. 
Being a charity organisation which implements 
the social doctrine of the Catholic church Caritas 
Ruse works by means of a net of parish 
organisations which are most aware of the 
problems and needs of the communities on the 
spot and which can offer timely services of good 
quality to the people. 
The ground wich we use to build our work on is 
the desire to cooperate and the support of 
human dignity, promotion of choices, justice and 
self-confidence by means of tolerance, 
understanding and solidarity. 
Responsibilities 
Human to human 
The basic responsibility in our work is The Human, 
each with his own unique character, importance 
and dignity. 
Caritas Ruse implements its activities through the 
principles and practice of society development -
support offered to people so that they can help 
themselves, get rid of the poverty, isolation and 
injustice. 
Our foremost responsibility to our clients is the 
protection of the people's dignity and 
independence, respect for their uniqueness and 
potentials, maintenance of high standards of 
professional behaviour combined with Christian 
charity and love. 
Areas of activities 
In 2004 we licensed the services that we offer in 
the State Agency for Protection of Children. We 
also registered our social services in the Ministry 
of Labour and Social Policy. Caritas Ruse provides 
support for development and advance in four 
basic programme directions: 

Health and social cares for the 
elderly, the poor and the single; 
Education and integration of children 
in risk; 
Agricultural development; 
Capacity building. 

All of these are developed on the basis of shared 
responsibilities with our clients, volunteers, 
employees and donors to establish a better world 
- civilisation of love. 
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Life is joy which we must learn to create 
and hand over to the others 

Животът е радост, която трябва да се научим да 
създаваме и предаваме на останалите 

През 2000 година България, заедно с 191 
страни - членки на Организацията на 
обединените нации, подписа Декларация на 
хилядолетието, с която всички се ангажираха 
да извършват действия в осем направления, 
като едно от тях е Подобряване на 
основното и средното образование до 2015 
година. 
Живеем в епоха, когато хората се разхождат 
на Луната, летят около Земята и разглеждат 
света, като седят в хола си. И едновременно 
с това в света живеят милиони бедни, 
необразовани и нещастни хора. Мнозина от 
нас биха искали да живеят в различен свят, 
в който никой не гладува, свят с училища, 
работни места и жилища, свят, изпълнен с 
достойнство, приятелство и гордост. Един от 
начините за постигане на това е чрез работа 
с децата, чрез предоставяне на ефективно и 
качествено образование и социални услуги 
за тях. За децата в риск Каритас Русе 
осъществява комплекс от социални услуги, 
свързани с рехабилитация, обучение и 
професионално ориентиране, работа по 
програми и проекти за социално включване. 

In the year 2000, Bulgaria along with 191 
countries - members of the United Nations 
signed the UN Millennium Development Goals. 
Each member is involved to act in eight 
directions and one of them is to achieve 
universal primary education by 2015. We live in 
an epoch when people go to the Moon, f l y  
around the Earth and look at the world while 
sitting in their living-rooms. And at the same 
time there are millions of poor, illiterate and 
miserable people. Many of us would like to live 
in a different world where no one starves, a 
world with schools, jobs and houses, a world 
full of dignity, friendship and pride. One of the 
ways to accomplish this state is to work with the 
children,  to offer them quality education and 
social services. 
Caritas Ruse implements a complex of social 
services for the children in risk. These are related 
to rehabilitation, education and professional 
orientation, work on programmes and projects 
for social inclusion. 

 

 
През месец септември Каритас Белене 
започна реализацията на нов проект 
"Персина в изкуството". 20 деца в 
неравностойно социално положение се 
обучават по природознание и екология чрез 
методите на изобразителното и приложното 
изкуство, съчетани с учебни екскурзии и 
излети в Природен парк „Персина". Децата 
научаваха за заобикалящите ги растителни и 

 

In October Caritas Belene started realising a new 
project "Persina in the art". Twenty children in 
underprivileged social state are trained in natural 
history and ecology with the methods of pictorial 
and applied arts combined with educational 
journeys and outings in Natural 
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животински видове, наблюдаваха ги в реални 
условия и се научаваха да се грижат за 
тяхното опазване и оцеляване. Представянето 
на природата чрез изкуството  възпитава в 
чувство на отговорност, опазване, защита и 
любов. 
Финансиращи организации: Глобален екологичен 
фонд на Световната банка и Каритас Русе 
Още един нов проект стартира през 2004 
година - хуманитарен проект за оказване на 
помощ за възпитателно училище-интернат за 
девойки в с. Подем, област Плевен. В този 
интернат със съдебно решение са настанени 
85 момичета от цялата страна с различна 
степен на обществени провинения. След 
проведени разговори с ръководството на 
интерната и извършена оценка на нуждите, 
заедно с дарителите осигурихме 50 нови 
легла и гардеробчета, както и организирахме 
ремонта на баните и тоалетните на един от 
етажите на общежитието.  
Финансиращи организации: Сандра хилфт киндер, 
Германия Щернщунден, Германия 

Липсата на достъп до информационни 
технологии, извънкласни и допълнителни 
форми на обучение е нова форма на бедност 
при децата. През 2004 година общо 50 деца 

park "Persina". The children studied about the 
surrounding animal and plant species, observed 
them in a real environment and learned how to 
look after their protection and survival. The 
introduction of nature by means of arts 
cultivates a sense of responsibility, protection 
and love. 
Financing organisations: Global ecologic fund of the 
World bank and Caritas Ruse 
Another new project started in 2004 - a 
humanitarian project to offer support to a 
boarding-school for girls in the village of 
Podem, Pleven district. Eighty-five girls from the 
whole country who have committed different 
legal offences are accommodated there 
following court orders. Having talked to the 
leadership of the boarding-school and made an 
evaluation of the needs, we provided 50 new 
beds and wardrobes, as well as organised the 
repairs of the bathrooms and the toilets on one 
of the floors of the boarding-house.  
Financing organisations: Sandra hilft Kindern, 
Germany Sternstunden, Germany 

The lack of access to information technologies, 
 

посещаваха Центъра за работа с деца в с. 
Малчика, община Левски. Работата в него е 
насочена директно към децата и към 
повишаване на тяхното образование, а от там 

 

extra-curricular and additional forms of training 
is the new shape of poverty for the kids. In 
2004, a total number of 50 kids attended The 
Centre for Work with Children in the village 
of Malchika. The work there is directed towards 
the children and towards raising the level of 
their education thus leading to more options 
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на възможностите им за кандидатстване 
след 8 клас. Всеки следобед те се обучаваха 
в два кръжока: компютърна грамотност - 36 
деца и ръчен труд - 45 деца. Към Центъра 
има дейност "Шев и кройка", в нея участват 
доброволци на Каритас Малчика и деца. 
Всеки ден те посещават Центъра и 
изработват оригинални играчки.Част от тях 
бяха подарени на близкия дом за деца с 
ментални увреждания в с. Борислав, а с 
другите се търсиха начини за 
самофинансиране на услугите в Центъра. 
Финансиращи организации: Приятели на 
България, Белгия и енория Се. Анна, Малчика. 

През изминалата година нашето общество 
преживя трудни моменти, изправяйки се 
пред проблеми на насилие на деца над 
деца, пред проблеми от нравствен характер. 
Децата се лутат и не могат да намерят 
възможности за развитие на интелектуалния 
и творческия си потенциал и стимули за 
приобщаване към високата нравственост на 
християнската култура. През 2004 г. проектът 
Курсове по иконопис и декоративно 
изкуство обучи 16 деца на възраст от 9 до 
18 години от социално слаби семейства. Два 
пъти седмично те усвояваха технологията на 
рисуване на икони върху дърво и основите 
на декоративното изкуство. С любезното 

when applying to high schools. Each afternoon 
they were trained in two clubs: computer literacy 
- 36 children and hand labour - 45 children. 
There is also an activity "Needlework". The 
participants are volunteers of Caritas Malchika 
and children. They attend the Centre every day 
and make original toys. A part of them was 
given as gifts to the near-by home for children 
with mental disabilities in the village of Borislav 
and the others were used for self-financing the 
services in the Centre. 
Financing organisations: Friends of Bulgaria, 
Belgium and parish "St. Anna ", Malchika 

 

съдействие на галерия Грифон-Русе 
курсистите подредиха две самостоятелни 
изложби през годината, които преминаха 
при голям успех.  
Финансираща организация: Каритас Франция 

Достигането на Целите на хилядолетието за 
развитие изисква на първо място зачитане и 
закриляне на културните свободи и 
изграждане на отворено и многообразно в 
културно отношение общество. 
Образованието е най-силното оръжие за 
изграждане на мир и етническа търпимост, 
за премахване на бариерите, разделили 
обществото и за иницииране на участие в 
гражданското общество и опознаване на 

Last year our society had hard moments facing 
problems related to violence - children abusing 
other children and other moral issues. Children 
wander around and cannot find options to 
develop their intellectual and creative potentials 
and incentives to unite themselves with the high 
morality of the Christian culture. In 2004 the 
project Iconography and decorative arts 
courses trained 16 kids aged between 9 and 18 
from socially underprivileged families. They 
mastered the techniques to paint icons on wood 
and the basics of the decorative art twice a 
week. The trainees arranged two exhibitions 
during the year by courtesy of Gryphon Gallery 
that were remarkably successful.  
Financing organisation: Caritas France 
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другите. 
В края на месец юни приключи първата 
година на проекта Клубове по интереси за 
деца от различни етноси "Да творим и 
учим ЗАЕДНО", чиято главната цел беше 
запазване и утвърждаване на духовното 
богатство и културната идентичност на деца 
от различните малцинства в България, 
обогатяване на познанията им за 
историческото ни наследство,  запознаване с 
Правата на детето. Дейността по проекта се 
осъществи в сътрудничество с отдел 
Образование на Община Русе и с основно 
училище "Братя Миладинови". 42 ученици от 
ромски, турски и български произход, на 
възраст от 7 до 10 години посещаваха трите 
клуба, сформирани по проекта - "Опознай 
родината", "Моите права" и "Етно творчество 
и фолклор". Програмата на обучение беше 
съобразена с учебния материал и интересите 
на децата, тя включваше освен лекционна 
част, екскурзии и подготовка на рецитали. 
Социалната подкрепа, която оказвахме на 
децата и на техните семейства повиши 
мотивацията им за посещаване на училище -
бяха осигурени всички необходими учебни 
помагала за Клубовете; беше осигурен 
редовен транспорт и храна за децата; след 
проучване на нуждите на 20 деца бяха 

закупени учебници; всички семейства 
получиха дрехи и обувки втора употреба. 
Показаните резултати от първата година на 
проекта, партньорството с отдел Образование 
на Община Русе в работата ни с деца от 
малцинствен произход в продължение на 
вече 5 години, е реална заявка за 
чувствителността на държавата и на 
неправителствения сектор към проблема 
образование и към изграждането на 
механизми за разрешаването му. Тези бяха 
причините да разширим обхвата на проекта 
Клубове по интереси и в началото на м. 
декември 2004 г. ние продължихме своята 
работа в Русе и започнахме неговата 
реализация в с. Деков, в близост до гр. 
Белене. В Русе членове на Клубовете са 36 
деца, от тях 5 са българчета, 8 са турчета и 
23 са ромчета. В Деков обхванатите деца 
също са 36 от многодетни и социално слаби 

 

Reaching the UN Millennium Development Goals 
requires in the first place respect and protection 
of the cultural freedoms and establishment of 
an open and multiform society in cultural 
aspects. The education is the strongest weapon 
to build peace and ethnic tolerance, to remove 
the barriers that divide the society and to initiate 
participation in the civil society and knowledge 
about the others. 
The first year of the project Hobby clubs for 
children from various ethnic groups "Let's 
work and learn TOGETHER" ended in June. Its 
basic goal was to keep and strengthen the 
spiritual wealth and cultural identity of children 
from different minorities in Bulgaria, to add to 
their knowledge about our historical heritage, to 
introduce them to the Rights of the children. The 
activity on the project was implemented in 
collaboration with Educational department of 
Ruse Municipality and with primary school 
"Bratia Miladinovi". 42 students of Roma, Turkish 
and Bulgarian origin aged between 7 and 10 
attended the three clubs formed in the project -
"Get to know your country", "My rights" and 
"Ethnic arts and folklore". The curriculum 
conformed to the subjects and the children's 
interests; besides the lecture part it included 
excursions and preparation of recitals. The social 
support that we offered to the kids and their 
families raised the motivation to attend school -
all the necessary school aids for the Clubs were 
provided; a regular transport and food for the 
children was also provided; having made a 
research of the kids' needs we bought textbooks 
to 20 children; all the families received second-
hand clothes and shoes. The results shown in 
the first year of the project, our partnership with 
Educational department of Ruse Municipality in 
the work with children from minorities for five 
years now is a real application for the sensibility 
of the state and the non-governmental sector 
towards 
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семейства от селата Деков, Петокладенци, 
Татари и Бяла вода. 
Партньори: Отдел Образование на Община Русе, 
Основно училище "Братя Миладинови ", Русе; 
Община Белене; Основно училище „Проф. Иван 
Д. Шишманов ", с. Деков; 
Финансираща организация: Каритас Франция и 
Приятели на България, Белгия. 
 
Каритас енория Русе проведоха три детски 
лагера в нашата база в с. Царев брод. 
Шуменско. Освен активната почивка, която 
беше осигурена за децата, те имаха 
възможността да разгледат и историческите 
забележителности на района - посетиха гр. 
Шумен с неговата крепост, качиха се до 
Мадарския конник и Преслав.  Общо в трите 
лагер-смени участие взеха дванадесет деца и 
трима аниматори.  
Финансираща организация: Каритас Швейцария 

Хората с увреждания притежават същите 
права и отговорности, както всички останали 
хора. Въпреки това те са изправени пред по-
широк кръг от пречки за постигане на равни 
възможности, независимост и социална 
интеграция. Ето защо работата ни в Център 
„Милосърдие" изцяло се основава на 
принципите за равните възможности на 
хората с увреждания - акцентира се върху 
възможностите, а не върху ограниченията. 
Стратегията ни е насочена изцяло към 
интеграцията на хората с увреждания и 
приемането им като хора с равни права и с 
различни възможности. 

 
 
 
 
 
 
the educational problem and towards 
establishing mechanisms to solve it. Those were 
the reasons to expand the Hobby clubs project 
and at the beginning of December 2004 we 
continued our work in Ruse, but started new 
implementation in the village of Dekov, close to 
Belene. In Ruse the Club members are 36 kids, 5 
of whom are Bulgarians, 8 - Turks and 23 are 
Roma. We worked with 18 of these children 
from the start of the Preparatory classes in 
2001. In Decov the included children are also 36 
from big or poor families in the villages of 
Dekov, Petokladentsi, Tatari and Biala Voda. 
Partners: Educational Department of Ruse 
Municipality; 
Primary school "Bratia Miladinovi", Ruse; Belene 
Municipality; 
Primary school "Prof. Ivan Shishmanov ", Dekov; 
Financing organisation: Caritas France and Friends of 
Bulgaria, Belgium. 
 
Caritas Ruse - parish had three children camps in 
our base in the village of Tsarev brod. Beside 
the "intense" rest that was provided for the 
children, they also had the possibility to see the 
historic landmarks of the region  visited the town 
of Shumen, climbed up to the Madara 
horseman monument and Preslav. A total 
number of twelve kids and three animators took 
part in the three camp shifts.  
Financing organisation: Caritas Switzerland 

The people with disabilities have the same rights 
and responsibilities as all the other people. 
Nevertheless, they face wider range of obstacles 
to achieving egual possibilities, independence and 
social integration. Therefore our work in Charity 
Centre is totally based on the principles of equal 
possibilities of the disabled - we emphasize on 
the abilities, not on the restrictions. Our strategy 
is completely directed to the integration of the 
disabled 
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През 2004 година 66 клиента ползваха 
услугите на Центъра - кинезитерапия, 
психотерапия, арт-терапия и логопедична 
терапия. За компенсиране на дефицита и 
затрудненията на хората с увреждания, за 
постигане на независимост и пълноценно 
участие в обществения живот услугите, 
предлагани в Центъра се развиваха и се 
стартираха нови терапии. През м. май 
открихме кухня за провеждане на трудо-
терапия по готварство - съвместен проект с 
Фондация "Бистра и Галина", Русе. Този вид 
терапия се води от психолог и специалист-
готвач и е насочена към развиване на 
възможностите на децата и младежите с 
увреждания да се справят в ежедневието, 
за повишаване на силата и сръчността, за 
подобряване на координацията, за 
усвояване на умения за избор и планиране 
на храната, готвене и сервиране. В 
терапията вземат участие 12 клиенти. 
Заниманията се провеждат в ремонтирана и 
оборудвана за целта кухня -три пъти 
седмично по три часа. През м. октомври се 
поднови занимателната терапия по 
цветарство. Тази терапия внесе 

 
people and their acceptance as men and women 
with equal rights and different abilities. Sixty-six 
clients benefited from the services in the Centre 
in 2004 - physiotherapy, psychotherapy, art 
therapy and speech therapy. The services in the 
Centre have developed and new therapies 
started in order to compensate the deficiency 
and the difficulties of the disabled people, in 
order to achieve independence and adequate 
participation in the social life. 
In May we opened a kitchen to perform 
occupational therapy in cooking - a joint project 
with "Bistra and Galina" foundation. This kind of 
therapy is held by a psychologist and a 
specialist-cook and is meant to develop the 
abilities of the kids and young people with 
disabilities so that they can manage in the daily 
life, to enhance the strength and the skills, to 
improve the coordination, to make these people 
acquire abilities to choose and plan the food, 
cooking, serving. There are 12 clients participating 
in the therapy. This occupation takes place three 
times a week for three hours in a renovated and 
equipped kitchen for this purpose. 
in October we renewed the occupational 
therapy in floriculture. This therapy infused life, 
colour and joy in the daily routine of 12 kids and 
youngsters with disabilities. With the help of the 
instructress the young people got acquainted 
with the plants in Bulgaria, pricked off flowers, 
made applications and decorations. The 
instructress worked along with the art therapist 
and the physiotherapist, individual cases were 
discussed and measures were taken to improve 
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живот, цвят и веселие в ежедневието на 12 
деца и младежи с увреждания. Два пъти в 
седмицата младите хора, с помощта на 
своята ръководителка се запознаваха с 
растенията в България, разсаждаха цветя, 
правеха апликации и украси. 
Ръководителката на заниманията работеше 
съвместно с арт-терапевта и с 
кинезитерапевта, обсъждаха се 
индивидуалните случаи и се предприемаха 
мерки за подобряване на физическото и 
психическото състояние на децата и 
младежите. 
В края на годината стартира още един нов 
вид терапия - развитие на логопедичната 
терапия - за нормализиране на 
патологичните модели на хранене, пиене и 
преглъщане. Част и от този проект беше 
финансиран чрез посредничеството на 
фондация "Бистра и Галина". Диагностиката и 
терапиите се извършваха с участието на 
родителите в кабинет за предречева 
рехабилитация. 
През 2004 г. приключи програмата "Обучение 
на обучители", в която участваха 10 родители 
и 5 доброволци, които се обучаваха да бъдат 
ко-терапевти, и в прилагане на правилните 
модели за обслужване на хора със специални 
нужди. За трудно-подвижните клиенти беше 
осигурен специализиран транспорт до и от 
Центъра.   Паралелно с терапевтичната помощ 
им се предоставяше помощ и в насока 
социално подпомагане и интеграция. По 
заявка на клиентите в Център "Милосърдие" 
се канеха специалисти от Социалните 
служби, от Здравната каса, от Центъра за 
развитие на хората с увреждания към Бюро 
по труда гр. Русе. За клиентите се 
организираха различни социални дейности и 
инициативи, подреждаха се изложби от 
техни произведения, провеждаше се летен и 
зимен отдих, излети в близки местности. 
Финансиращи организации:  
Каритас Швейцария  
Каритас България  
Фондация „Бистра и Галина ", Русе 

the physical and the psychic state of the 
children and youths. 
A new kind of therapy started at the end of the 
year - an extension of the speech therapy - one 
for normalising the pathologic model of eating, 
drinking and swallowing. A part of this project 
was financed also by "Bistra & Galina" 
Foundation. The diagnostics and the therapy 
were done together with the parents in a room 
for pre-speech therapy. 
The programme "Training of trainers" ended in 
2004. Ten parents and 5 volunteers took part 
and were trained to be co-therapists and to 
apply correct models for servicing people with 
special needs. 
A specialised transport form and to the Centre 
was provided for our clients with considerable 
walking problems. Aid related to social support 
and integration was offered along with the 
therapeutic help. Following the request of the 
clients many specialists were invited from the 
Social services, Health fund. Centre for 
development of disabled people within Labour 
office Ruse. Various social activities and initiatives 
were organised for the clients, exhibitions of 
their works were made, summer and winter 
camps were held and outings in the nearby 
localities were carried out.  
Financing organisations: 
Caritas Switzerland  
Caritas Bulgaria 
 "Bistra & Galina " Foundation , Ruse 
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Посещение в Център "Милосърдие" от  
Министъра на външните работи на Княжество 
Лихтенщайн г-н Ернст Валх. 

A visit to "Charity" Centre by the Minister of Foreign 
Affairs of Principality of Liechteinstein Mr. Ernst Walch. 

 
 



 

 

Връзките между селското стопанство и 
околната среда се променят. Земеделието се 
интензифицира, което увеличава натиска 
върху околната среда. В същото време 
обаче се развиват агро-екологичните мерки 
и органичното земеделие. Желаната връзка 
между селското стопанство и околната 
среда може да се опише с термина 
„устойчиво земеделие". Развитието на 
селското стопанство в България в момента е 
в процес на преход към утвърждаване и 
прилагане на устойчиви земеделски 
практики и политики, които да са в синхрон 
с тези в Европейския съюз. Екологичното 
земеделие разчита главно на местните 
ресурси, зависи от поддържането на 
екологичните баланси и биологичните 
процеси в оптимално състояние, като се 
цели създаване на устойчива земеделска 
система. 
Осма поредна година Каритас Русе в 
сътрудничество с Каритас Швейцария 
работи по проект, подкрепящ частни 
земеделски стопани от град Белене в 
изграждането и управлението на 
производителна кооперация. През тези осем 
години заедно изградихме една стабилна 
земеделска кооперация - ПК „Утро", 
обърната в своето производство към 
екологичните методи на земеделие. 
Сътрудничеството ни се изразяваше в 
оказване на агрономическа помощ, 
допълване на машинния парк, подкрепа за 

The links between the agriculture and 
environment are changing. The agriculture gets 
more intensified which increases the pressure 
on the environment. However at the same time 
agro-ecological measures and organic farming 
are being developed. The desired link between 
agriculture and environment can be described 
using the term "sustainable farming". The 
agronomy development in Bulgaria is currently 
in a transition process towards approval and 
application of sustainable agricultural practices 
and policies that comply with the ones in the 
EU. 
The integrated ecological agriculture relies 
mainly on local resources, depends on the 

maintenance of ecological balances and the 
biological processes in an optimal condition thus 
creating a sustainable agricultural system. For 
eight consecutive years Caritas Ruse in a 
collaboration with Caritas Switzerland has been 
working on a project that supports private 
farmers from the town of Belene in 
establishing and managing a production 
cooperative. During these eight years together 
we set up a stable agricultural cooperative 
"Utro" that addresses the ecological farming 
methods in its production. Our collaboration 
found expression in offering agronomic help, 
complementing the machinery, support of 
experimental activities, training the team. "Utro" 
cooperative cultivates 3*000 dca of land 
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експериментална дейност на кооперацията, 
обучения на екипа. ПК "Утро" обработва 3 
000 дка земя, като прилага следните 
екологичните практики в своята работа: 
управление на сеитбообращението, зелено 
и органично торене /животински тор, 
компост/, намаляване и избягване на 
употребата на синтетични минерални 
торове и пестициди. При този тип 
земеделие естествената продуктивност на 
растенията и почвата, се съчетава със 
запазване и подобряване качеството на 
околната среда и особено на почвата и 
почвеното плодородие. 2004 година е 
последната година от съществуването на 
този проект за развитие, но не и последната 
за развитието на Производителна 
кооперация „Утро". Създадената по проекта 
кооперация ще продължи самостоятелно 
работата си на полето на модерното 
земеделие  с уважение и грижа към 
околната среда. 

Финансираща организация: 
Каритас Швейцария 

applying the following ecological practices: 
management of seed rotation, green and 
organic manure (compost), decrease and 
avoidance of the use of synthetic mineral 
fertilizers and pesticides. When such methods 
are used the natural productivity of the plants 
and the soil combines with the protection and 
improvement of the quality of the 
environment and especially the one of the soil 
fertility. 
The year 2004 is the last year of this 
development project, but it is not the last in 
the progress of "Utro" cooperative. This 
enterprise created by the project will continue 
independently the work on the field of 
modern agriculture - with respect and care for 
the environment. 

Financing organisation: 
Caritas Switzerland 
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Здравни и социални грижи за възрастни, болни и самотни хора 

Health and social cares for the elderly, sick and single 

За българите е характерно изключително 
грижовното отношение към родителите. 
Българска поговорка гласи, че: Възрастните хора 
са богатството на един народ. Но тази 
народопсихология се променя с годините и в 
България е все по-често срещано явлението 
самотни стари хора. 
Причините за това са много и различни - в 
последните години се наблюдава процес на 
застаряване на населението и повишаване на 
средната продължителност на живота от 70.91 
години за 1994 г. на 72.07 за 2004 година; 
икономическото положение в страната, високите 
нива на безработица при младите хора, 
невъзможността за посрещане на основните 
нужди и за оказване на грижа за старите хора. 
Участието е двупосочна улица, от едната страна 
на която е отчуждението и социалната изолация, 
като наложено положение от действителността в 
страната, а от другата страна е собственият избор 
за оттегляне от обществото и близките, породен 
от чувството за тежест и безполезност. 
Включването е двупосочна улица, по която се 
движим всички, която е осеяна със знаците на 
моралните ценности и собственото усещане за 
дълг, с мисълта за бъдещето на възрастните хора 
и с ясния ангажимент за създаването на 
възможности за тяхното приобщаване отново към 
обществото. 
Именно за тези възрастни хора работи проектът 
"Игла и конци" в енория Русе, за прокарване на 
линията на съвместната помощ, избягване на 
самотата, поощряване на споделянето и 
естественото общуване, възпитание в 
себеуважение и удовлетвореност. 20 жени се 
ползват от проекта, преправят дрехи за своите 
семействата, шият различни неща за проектите на 
Каритас или просто общуват и прекарват времето 
си заедно. По тяхно желание могат да получат и 
професионално обучение от специалист. 
Възрастните хора в момента в България са 
изправени лице в лице с реалността на бедността, 
невъзможността за посрещане на текущите 
разходи, разходите за лекарства и храна. 

Bulgarians are marked by exceptionally attentive 
attitude towards their parents. A Bulgarian proverb 
says that the elderly are the wealth of a people. But 
this way of thinking has changed in the recent years 
and one can more often see the phenomenon -
single old people. 
The reasons for this are numerous and various -
during the past years there has been a process of 
population ageing and increase of the average life 
expectancy - from 70.91 years in 1994 to 72.07 in 
2004; the economic situation in the country, high 
rates of unemployment; impossibility to meet the 
basic needs and to provide care to the old people. 
Participation is a two-way street - one side is taken 
by alienation and social isolation imposed by the 
realities in the country and at the other side is the 
personal choice to withdraw from the society and 
the relatives caused by the feeling of uselessness 
and burden. 
The inclusion is a two-way street that we all walk 
down, that is strewn with the signs of the moral 
values and the sense of duty, with the thought of 
the old people's future and with the clear 
commitment to create possibilities for their 
integration back to the society. The project named 
Needle and threads  works exactly for these 
people in Ruse parish in order to convey the line of 
mutual help, escape from loneliness, promotion of 
sharing and natural communication, cultivation of 
self-respect and satisfaction. Twenty women 
benefit from the project, alter clothes for their 
families, sew different thing for Caritas' projects or 
simply communicate and spend their time together. 
On their request they can obtain professional training 
from a specialist. The old people in Bulgaria at the 
moment face the realities of poverty, impossibility to 
meet their running costs, the expenses for medicine 
and food. The project Meals-On-Wheels  services 
25 single, sick people living at the edge of society in 
Ruse. They receive every day at their homes warm 
food, friendly conversation, help in daily activities. 
There 
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Проектът Храна на колела  обслужва 25 самотни, 
болни и живеещи в периферията на обществото 
хора от Русе. Всекидневно те получават в своите 
домове топла храна, приятелски разговор, помощ 
в ежедневните дейности. По проекта работят 10 
доброволеца, които връщат достойнството на 
живота на тези изстрадали хора и радостта от 
усещането да си необходим. 
Многоликата природа на бедността изисква 
реагиране по няколко направления включително и 
в здравеопазването. Един от основните фактори, 
допринасящ за лошото състояние на здравето е 
бедността. Основният проблем е ограничения 
достъп на бедните до здравни услуги поради 
наличие на финансови и организационно-
административни бариери пред тях. България е на 
четвърто място в Европа по заболеваемост на 
сърдечно-съдовата система, следват 
злокачествените новообразувания, при това с 
нарастващ интензитет и болестите на дихателната 
система и храносмилателната системи, както и 
травмите. Българинът е хронично болен човек и 
това, както и промените в здравеопазването, 
наложиха необходимостта от работата на 
Центрове за домашни грижи -национална 
програма на Каритас България. През 2004 година 
Центърът в гр. Русе беше разширен, обслужени 
бяха 87 пациента, като общият брой на 
посещенията по домовете, извършени от екипа бе 
3980 - 1910 от тях на трудноподвижни и хора на 
постелен режим. Работата със семейните лекари 
протичаше в добро сътрудничество и доверие. 
Разшири се диалогът и сътрудничеството с другите 
проекти на Каритас, предоставящи услуги за 
възрастни и болни хора, както и със социални 
организации и държавни структури, предлагащи 
грижи за болни по домовете. 
Успешна беше годината и за Центъра за домашни 
грижи в гр. Белене - обслужени бяха 95 пациента, 
на които бяха направени общо 2692 посещения по 
домовете; в района на дейност бяха включени и 
нови населени места - селата Деков, Татари, Бяла 
вода и Кулина вода. 
Услугите, които се предоставят от Центровете за 
домашни грижи са: проследяване на кръвна захар 
и кръвно налягане, поставяне на инжекции, 
контрол на лекарствата, превръзки, посещения при 
лекар и аптека, даване на информация за друг вид 
помощ, предоставяне на помощни средства за по-
лесно обслужване, обучение за тяхното 
използуване, даване на съвети за спазване на 
диетичен режим. 
Проблемите на бедността, социалното изключване 
и здравето са комплексни. Трябва да се надяваме, 
че колкото е по-голямо движението по тази 
"двупосочна улица" на работа на НПО, държавни 
структури и общество, толкова повече тези, които 
сякаш се движат в различни посоки, могат да се 
съюзят. 
Финансиращи организации: 
Игла и конци - г-жа Антония Фрик, Лихтенщайн 
Храна на колела - Каритас Швейцария и Приятели 
на България, Белгия 
Центрове за домашни грижи - национална 
програма на Каритас България /Съвместно с 
Каритас Германия/ 

are 10 volunteers working in this project who bring 
back the dignity of these suffering people and the 
joy from the feeling that you are needed. 
The multilateral nature of poverty requires reaction 
on several directions including health care. One of 
the basic factors to contribute to the bad health 
state is poverty. The general problem is the 
restricted access of the poor to health services due 
to financial and administrative barriers for them. 
Bulgaria ranks among the first in Europe (fourth 
place) when talking about diseases of the cardio-
vascular system, then follow the malignant growths 
with increasing intensity and the diseases of the 
respiratory and digestive systems. Bulgarians suffer 
from chronic illnesses and this fact together with 
the changes in the health services imposed the 
necessity of Centres for home cares - a national 
programme of Caritas Bulgaria. In 2004 the Centre 
was enlarged, 87 patients were serviced and the 
total number of visitations to the homes made by 
the team was 3'980 - T910 of them to immobile 
and bed-driven people. The work with the family 
doctors proceeded in good collaboration and 
mutual trust. The dialogue and the cooperation with 
other Caritas' projects that render services for old 
and sick people as well as with social organisations 
and state structures that offer home cares were 
extended. The year for the Centre for Home cares 
in Belene was also a success - 95 patients were 
serviced with a total number of visitations 
amounting to 2'692; new settlements were 
included in the area of activity - the villages of 
Dekov, Tatari, Biala Voda and Kulina Voda. 
The services that are offered by the Centres for 
home cares are: monitoring the level of blood sugar 
and blood pressure, injections, control of the 
medicine, bandages, visits to doctors and 
pharmacies for the immobile, conversations, 
providing information about other possible kinds of 
support, supplying auxiliary means for easier self-
servicing, training how to use them, advice for 
specific nutritional regimen. 
The problems of poverty, social exclusion and 
health are complex. We should hope that the more 
traffic there is on this "two-way street" of the 
work of NGO's and state structures, the easier it 
will be for those who seem to move in different 
directions to unite. 
Financing organisations: 
Needle and threads - Mrs. Antonia Frick, Liechtenstein 
Meals-On- Wheels - Caritas Switzerland and Friends of 
Bulgaria, Belgium 
Centres for home cares - national programme of Caritas 
Bulgaria /Together with Caritas Germany/ 
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Изграждайки капацитет ... Творим достойнство 

While building capacities ... we create virtue 

Дейностите, планирани и осъществени по 
програма Организационно развитие на 
Каритас Русе целят укрепване на енорийските 
организации, така че те да станат учещи 
организации, по-компетентни при 
предоставянето на услуги за хората в нужда, 
по-сигурни при реагиране и отговор на 
промени, като в същото време запазят 
ценностите, мисията и идентичността си. От 
две години Каритас Русе работи по програма 
„Организационно развитие на Каритас в 
България". Като резултат от програмата за 
Организационно развитие Каритас Русе 
изработи свой Стратегически план 2004 -
2008, който през 2004 бе приет от Общото 
събрание на организацията. През 2004 
година нашата работа беше фокусирана в 
следните направления: 
- Предоставяне на различни обучителни 
курсове в отговор на заявените нужди от 
енорийските организации. От края на 2003 
година до средата на 2004 доброволците и 
наетите лица преминаха следните обучения - 
Управление на човешки ресурси и работа в 
екип; Ефективно планиране и Новости в 
разработването и работата по проекти 
- Конкурс за разработване на малък 
проект - този етап подпомогна енорийските 
организации да приложат наученото по 
време на семинарите, да си направят 
„генерална репетиция" за написване на 
проект, да се обединят около една идея, да я 
развият, защитят и реализират на практика. 
Това беше и добър стратегически ход, за да 
могат енорийските организации да повярват 
в собствените си сили и възможности. 

В рамките на конкурса за финансиране на 
малък проект бяха одобрени 2 проекта: 
- Различно лято на Каритас Малчика, в 
рамките на който чрез съвместна работа на 
децата, доброволците и населението, се 
обнови оборудването и люлките и се залеси 
двора, в който се намира Центъра за работа 
с деца. Децата от селото и от околните села 
имаха възможност да участват в два летни 

The actions planned and implemented in the 
programme Capacity building of Caritas Ruse 
aim at consolidation of the parish organisations, 
so that they become learning organisations, 
more competent when they offer services for 
the people in need, more self-assured when 
responding to changes while at the same time 
protecting their values, mission and identity. 
Caritas Ruse has worked for two years in the 
programme "Capacity building of Caritas in 
Bulgaria". 
As a result of the programme Caritas Ruse 
worked out its own Strategic plan 2004 - 2008 
that was approved in 2004 by the General 
Assembly of the organisation. In 2004 our work 
focused in the following directions: 

Offering various training courses as a 
response to the declared needs by the parish 
organisations. From the end of 2003 till the 
middle of 2004 the volunteers and the 
employees had the following trainings: 
Management of human resources and team 
work; Efficient planning and novelties in project 
elaboration. 
- Elaboration of a small project - this stage 
assisted the parish organisations to apply in 
practice what they had learnt during the 
workshops, to make a "dress rehearsal" about 
how to make a project, to unite around an idea, 
to develop it, to stand up for it and realise it in 
practice. 
That was a good strategic course so that the 
parish organisation can start trusting their own 
powers and abilities. 

Within the frames of the Competition for a 
small project, two programmes were approved 
and financed: 
- A different summer from Caritas Malchika; it 
included joint work with kids, volunteers and the 
whole population of the village; as a result the 
equipment in the yard of the Centre for work 
with children was renovated, new flowers were 
planted. The children form Malchika and from 

 
16     Каритас Русе 2004 

 



 

 

клуба - Млад художник и Ръчен труд. 
Споделената идея, проучените нужди, 
установените проблеми на общността 
привлече хората да се включат безрезервно 
със своя труд в тяхното Различно лято. 
- Сътрудничество между НПО и държавни 
структури при решаване проблеми на 
общността - това беше темата на 
разработения от Каритас Белене проект за 
организиране на семинар. Главната цел на 
този проект беше да се представи Каритас 
пред местната власт, неправителствения 
сектор и местния бизнес и да се изградят 
ясни взаимоотношения на партньорство и 
бъдещо сътрудничество при решаване 
проблемите на общността.  
- Участвахме и в организираната в Плевен 
епархийната младежка среща "Елате ни 
вижте", с идеята да запознаем младите хора 
с мисията, целите и структурата на Каритас и 
да разясним и обсъдим заедно 
възможностите за тяхното по-активно участие 
в работата на енорийските организации. След 
проведената младежка среща за нас стана 
видим стремежът на младите хора да се 
развиват, да обменят опит и идеи. В резултат 
на тази среща почти във всички енории се 
появиха младежи, желаещи да се включат в 
дейностите по места. 

Финансираща организация: Национална програма 
на Каритас България Партньори: Община Левски, 
Кметство Малчика, Община Белене 

the nearby villages had the possibility to take 
part in two summer clubs - Young artists and 
Hand labour. The ideas shared, the needs 
examined, the problems of the community 
determined involved many people into freely 
working for their Different summer. 
- Collaboration between NGOs and state 
structures when solving community 
problems - that was the topic of the project 
elaborated by Caritas Belene for organising a 
workshop. The main goal was to introduce 
Caritas to the local authorities, non 
governmental sector and local business and to 
establish clear relations of partnerships and 
future collaborations when solving the problems 
of the community. 
- We took part in the diocesan youth 
gathering Come and see us organised in 
Pleven. The idea was to acquaint the young men 
and women with the mission, aims and 
structures of Caritas and to clarify and discuss 
together the possibilities for more active 
involvement in the work of the parish 
organisations. After the meeting the aspiration 
of young people to develop, to share ideas and 
experience became obvious. As a result of this 
event in almost each parish there were youths 
who wanted to be included in the activities on 
the spot. 

Financing organisation: 
National programme of Caritas Bulgaria 
Partners: Municipalities of Levski, Malchika and Belene 
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Всеки жест на подкрепа - топлина и радост за един човек 
Every gesture of support - warmth and joy for everyone 

Водещ принцип в работата на Каритас Русе е 
запазване на достойнството и стойността на 
човешката личност, поощряване на социалния 
напредък и по-добрите условия на живот. В 
унисон с това ние продължихме да полагаме 
усилия чрез различни социални дейности и 
инициативи да бъдем организация близо до 
човека. Чрез енорийските си офиси оказвахме 
индивидуални помощи на хората в крайна 
бедност и нищета - осигурявахме лекарства, 
хранителни продукти, учебни пособия, такси за 
ток, вода, парно. Две групи от италиански 
доброволци посетиха енориите в Русе и 
Малчика и отдадоха своя доброволен труд по 
проектите там. Денят на Каритас, 7 ноември, 
беше отбелязан във всички енории на 
Никополска епархия. Денят премина под 
мотото "Всеки жест на подкрепа -топлина и 
радост за един човек". За първи път той беше 
ориентиран към набиране на средства според 
установените нужди в енориите - Каритас 
Малчика подпомогнаха беден студент; в Белене 
събраха средства за социалната дейност на 
енорийската Каритас, а в Русе акцията бе за 
бедстващите деца в Сиера Леоне. Събраните 
средства за тази африканска държава бяха 
изпратени чрез мисията на отците-пасионисти. 
За трета поредна година запалихме нашите 
светлини за мир, като част от инициативата на 
Каритас Франция „10 милиона светлини за 
мир". В Русе акцията премина под мотото -
Религиите обединени за мир  и включваше 
мирно шествие на представители на всички 
вероизповедания в града /католици, 
православни, арменци, евреи, мюсюлмани, 
протестанти/ и осветяване на Паметника на 
свободата в центъра на града. В кампанията 
участваха над 500 човека, като всеки от тях 
отправи своята молитва за мир и запали своята 
светлина, израз на милосърдие, човечност и 
съпричастност. В Малчика хората осветиха 
църквата и бяха поздравени с рецитал, а в 
Белене всеки взе своята свещ в дома си, за да 
отправи обща молитва за мир със своето 
семейство. 
Възпитанието в участие и грижа, в помощ и 
съпричастност е един от важните начини за 
борба със социалната изолация на хората, за 
насърчаване на техния независим начин на 
живот и тяхното достойнство. 

A guiding principle in the work of Caritas Ruse is 
to protect the dignity and the values of the 
human beings, promoting the social progress 
and better life conditions. In unison with that we 
continue making efforts by means of various 
social activities and initiatives to be an 
organisations that is close to the people. 
We lend individual support to the people in 
utter need and misery through our parish offices 
- we supply medicine, foodstuff, school aids, 
fees for electricity, water, heating. Two groups of 
Italian volunteers attended the parishes in Ruse 
and Malchika and worked voluntarily in the 
projects of the organisations. 
The day of Caritas, 7 November, was 
celebrated in all the parishes of Nikopolis diocese. 
The day passed under the motto "Every gesture 
of support - warmth and joy for everyone". For 
the first time it was directed to collecting funds 
for the determined needs of the parishes-Caritas 
Malchika supported a talented but poor university 
student; in Belene funds were gathered for the 
social activities of the parish Caritas and in Ruse 
the action was for the unfortunate children in 
Sierra Leone. The collected funds for this 
African country were sent through the mission of 
fathers - passionists. For the third year in a row 
we lighted our candles for peace as part of the 
initiative of Caritas France "10 million lights for 
peace". The slogan of the action in Ruse was - 
Religions united for peace and included a 
peaceful procession of representatives of all 
churches in the town (Catholics, Orthodox, 
Armenians, Jews, Muslims, Protestants) and 
illumination of the Monument of Liberty in the 
town centre. Over 500 people took part in the 
campaign, each of them sent a prayer for peace 
and lighted its candle as a token of chanty, 
humanity and empathy. The people in Malchika 
lighted the church and were congratulated with a 
recital and in Belene everyone took his candle at 
home in order to send a common prayer with the 
family. 
The cultivation of participation and care, of help 
and empathy is one of the important ways to 
fight the social isolation of people, to promote 
their independent way of life and their dignity. 
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Можеш да промениш живота! 

Уважаеми дами и господа, 

Всички хора, най-вече живеещите в 
периферията на обществото, на които 
Каритас Русе помага, се нуждаят от 
достойнство, независимост и възможност да 
изградят по-добър живот за себе си, за 
своите семейства и за общността си. Както 
знаем, промяната отнема време и има нужда 
от подкрепа. 

Като подкрепяте Каритас Русе в нейната 
постоянна работа, вие имате възможност да 
подпомагате програми и проекти, 
необходими за постигане на дълготрайна и 
устойчива промяна за хората в нужда. Като 
станете част от Каритас Русе, от нейните 
дейности и инициативи, вие имате 
възможност да изразите себе си и да 
участвате в промяната на живота. Вашите 
дарения оказват огромна помощ на 
благотворителната ни работа. 

Благодарим ви за подкрепата, която оказахте 
на Каритас Русе през изминалата 2004 
година! 
Нашите дарители избраха Каритас Русе, 
защото подкрепят благотворителна 
организация, поела сериозен дългосрочен 
ангажимент към нуждаещите се, защото са 
сигурни, че дарените от тях средства се 
изразходват целесъобразно и според волята 
им. 
Благодарим ви, че ни помагате в работа ни 
за един по-добър и по-справедлив свят! 

You can change life! 

Dear ladies and gentlemen, 

All people, mostly the ones living at the edge of 
society, who are helped by Caritas Ruse need 
dignity, independence and possibilities to create 
better life for themselves, for their families and 
for the society. 
As we know, the change takes time and needs 
support. 

When you support Caritas Ruse in its constant 
work, you have the option to support 
programmes and projects, indispensable to 
achieve durable and sustainable change for the 
people in need. 
When you become part of Caritas Ruse, of its 
activities and initiatives, you have the option to 
express yourselves and to participate in the 
change of lives. 
Your donations lend great support to our 
charitable work. 

Thank you for your help that you lent to Caritas 
Ruse in 2004! 
Our donors chose Caritas Ruse because they 
assist a charitable organisation, that undertook 
serious and long-term engagements to the 
needy, because they are sure that the donated 
funds are spent expediently and according to 
their will. 
Thank you for you help to your work for a 
better and just world! 

 

БУЛБАНК АД   Русе  
Банков код:   62176307 
Сметка: 10 546 709 87 лева 
Сметка: 14 546 989 31 EUR 

BULBANK, Ltd.   Ruse  
Bank code:   62176307 
Account:  10 546 709 87 BGL 
Account: 14 546 989 31 EUR 
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Приходи на Каритас Русе за 2004 година - 289 620 лв. 

Incomes of Caritas Ruse for 2004 - 289 620 BGL 
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Разходи на Каритас Русе за 2004 година - 393 625 лв. 

Expenses of Caritas Ruse for 2004 - 393 625 BGL 
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Получени хуманитарни помощи за 2004 година - 20 400 лв. 

Received humanitarian aid in 2004 - 20 400 BGL 
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Раздадени хуманитарни помощи за 2004 година - 20 270 лв. 

Allocated humanitarian aid in 2004 - 20 270 BGL 
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Управителен съвет: 
Председател: Минчо Минчев 

Членове: 
Монс. Петко Христов 
Миглена Любенова Мънева 

Изпълнителен орган: 

Изпълнителен директор: Стефан Марков 

Счетоводител: Валентина Гатева 

Технически секретар: Ивелин Борисов 

Координатор проекти и връзки с 
обществеността: Светломира Славова 

Отговорник "Хуманитарни помощи": Илия 
Илиев 

Членство: 
Каритас Русе е член на НКФ Каритас България 

Board: 
President: Mincho Minchev 

Members: 
Msgr. Petko Hristov 
Miglena Liubenova Maneva 

Executive body: 

Executive director: Stefan Markov 

Accountant: Valentina Gateva 

Technical secretary: Ivelin Borisov 

Project coordinator 
and public relations: Svetlomira Slavova 

Person in charge of "Humanitarian aid": 
Ilia Iliev 

Membership: 
Member of NCF Caritas Bulgaria 

  

 

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

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

Каритас Малчика 
с. Малчика 5917 Каритас Плевен 
обл. Плевенска бул.  "Георги Кочев" 67 
тел.: 06534 24 01 гр. Плевен 5800 
факс: 06534 25 01 тел. +359 64 846 271 

факс: +359 64 831 324 
Каритас Ореш 
ул. "Камчия" 10 Каритас енория Русе 
обл. В. Търново ул. "Епископ Босилков" 14 
с. Ореш 5280 гр. Русе 7000 
тел.: 06328 20 33 тел. +359 82 821 511 

Diocesan office: 
Caritas Ruse 
3, Bogdan Voivoda Str. 
7002 Ruse 
tel.: +359 82 821 512 
fax: +359 82 821 513 
e-mail: caritas@ruse.techno-link.com 

Parish offices: 
Caritas Belene 
3, Benkovski Str. 
Region Lovech 
5930 Belene 
tel./fax: +359 658 23 028 

Caritas Malchika Caritas Pleven 
Region Pleven 67, Georgi Kochev Blvd. 
5917 Malchika 5800 Pleven 
tel.: +359 6534 24 01 tel.: +359 64 846 271 
fax: +359 6534 25 01 fax: +359 64 831 324 

Caritas Oresh  
10, Kamchia Str. Caritas Parish Ruse 
Region V. Tarnovo 14, Episkop Bosilkov Str. 
5280 Oresh 7000 Ruse 
tel.: +359 6328 20 33 tel.: +359 82 821 511 
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