Каритас Русе

Обръщение Монс. Петко Христов

Акценти 2005

Интеграция на деца в риск

Живот с достойнство

Организационно развитие

Земеделско обновление

Каритас - човек до човека

Финанси

Управителни органи
Териториална структура

Address by Msgr. Petko Hristo

Highlights 2005

Integration of children in risk

Living in dignity

Capacity building

Agricultural renewal

Caritas - Human to Human

Finances

Management bodies
Territorial structure

Предизвикателствата, пред които ни
изправи 2005 година, не бяха толкова
далечни, а и засегнаха много хора от почти
всички региони на нашата страна.И ако в
началото на миналата година можахме да
бъдем солидарни и събирахме средства за
пострадалите от опустошителните вълни в
Азия, то почти цялата година беше белязана
от новините и нуждите след масираните
наводнения у нас.Стотици останаха без дом,
много семейства се оказаха в невъзможност
да поправят къщите си, имаше жертви,
унищожена реколта, разрушена
инфраструктура. Но освен проблеми,
природната стихия донесе и естествената
човешка солидарност, която в тези моменти
на изпитания дава възможност за изява на
заложеното от Бога в човека чувство на
милосърдие. На онази любов към ближния,
която не трябва да бъде само на книга, а
практикувана в живота на всеки един от
нас.Освен своите обичайни дейности и
проекти, за които ще прочетете в този
годишник, през 2005 година Каритас Русе
работеше и за пострадалите от
наводненията съвместно с кметове и

The challenges that we
faced in 2005 are still
not too far in time and
they affected many
people from almost all
the regions in our
country. And whereas at
the beginning of last
year we could be
sympathetic and
collected funds for the
victims of the ravaging
waves in Asia, this year
was thoroughly marked
by the news and the needs after the massive
floods in our country. Hundreds of people lost
their homes, many families turned out to be
unable to mend their houses, there were
harvests destroyed, infrastructure demolished.
But besides problems, the elements brought the
natural human solidarity which at these moments
of trial enables the manifestation of the sense of
solidarity - the one set by God into human
nature. The manifestation of this love to the
neighbour which should not only be on paper but
practiced in the live of everyone of us.

МИЛОСЪРДИЕТО Е ЗАЛОЖЕНО В ЧОВЕКА
CHARITY IS INTRINSIC TO THE HUMAN
отговорници на Гражданска защита. Но тази
дейност нямаше да бъде възможна без
европейската солидарност, която чрез
организации на Каритас Европа като
Каритас Германия, Каритас Швейцария,
Каритас Австрия, Каритас Чехия, Каритас
Франция, Каритас Италия успя да придобие
конкретни измерения. В сътрудничество с
Каритас България успяхме да помогнем на
хиляди семейства в нужда и да дадем
надежда.
На всички дарители и партньори, на
служителите и доброволците на Каритас
Русе бих искал да изкажа сърдечна
благодарност за тяхната съпричастност, за
да може още по-пълно да изпълним
Христовата повеля за действено
милосърдие.

Beside the usual projects and activities that you
will read about in this annual book, Caritas Ruse
worked during 2005 also for the victims of the
floods together with mayors and employees of
Civil Protection Agency. But this activity would
not be possible without the European solidarity
that attained tangible dimensions through
organisations of Caritas Europa like Caritas
Germany, Caritas Switzerland, Caritas Austria,
Caritas Czech Republic, Caritas France, Caritas
Italy. We could help thousands of families in
need and give hope in collaboration with Caritas
Bulgaria.
I would like to express my kind gratitude to all
the donors and partners, the employees and
volunteers of Caritas Ruse for their empathy so
that we can fulfil to a higher extent the command
of Christ for active charity.

Монс. Петко Христов

Msgr. Petko Hristov
Nikopolis Bishop

Никополски епископ

Каритас Русе е независима организация,
регистрирана за обществено-полезна
дейност, която осъществява социалната
политика на католическата църква в
Никополска епархия /Северна България/.
Организацията е основана през 1992
година и подпомага крайно нуждаещите се,
без оглед на раса, пол, възраст, народност,
политически възгледи и вероизповедание.
Каритас Русе разработва и управлява
дълготрайни проекти, които помагат на
бедните и онеправданите да поемат
контрола над своя живот и да преоткрият
своето достойнство.
- Чрез ръководените 16 проекта на
територията на Северна България Каритас
Русе достигна до повече от 12 000 човека;
- Благодарение на нашите партньори,
дарители, доброволци и служители,
Каритас Русе успя да допринесе за
намаляване на бедността, социалното
изключване и несправедливостта;
- Каритас Русе подпомогна над 400 деца
в тяхната и на семействата им борба с
бедността, за получаване на качествено
образованието и за изграждане на

Caritas Ruse is an independent organisation,
registered for socially beneficial activities,
that implements the social policy of the
Catholic church in Nikopolis diocese
(Northern Bulgaria). The organisation was
established in 1992 and supports people in
utter need regardless of race, sex, age,
nationality, political view and religion. Caritas
Ruse develops and runs long-term projects
that help the poor and the underprivileged
take control of their lives and rediscover their
dignity.
- Caritas Ruse reached more than 12'000
people through 16 projects managed on the
territory of Northern Bulgaria;
- Thanks to our partners, donors, volunteers
and employees Caritas Ruse could contribute
to the decrease of poverty, social exclusion
and injustice;
- Caritas Ruse helped over 400 children
and their families in the struggle against
poverty, in obtaining quality education and in
the establishment of sustainable solutions for
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устойчиви решения за тяхното бъдеще;
- Близо 350 възрастни, самотни и болни
хора, живеещи на ръба на обществото
получиха достъп до качествени медицински
и социални услуги, които им позволиха да
живеят достойно и пълноценно;
- Над 8 500 човека получиха спешно
подпомагане по време на бедствените
наводнения в България, като тази помощ
беше получена от най-бедните и уязвимите
членове на нашето общество;
- Близо 3 000 човека получиха
хуманитарни помощи и социални подкрепа;
- Чрез проект Организационно и Духовно
развитие Каритас Русе обучи над 50 свои
служители и доброволци за предоставяне
на качествени социални, терапевтични
услуги за развитието на общността.
- Каритас Русе развиваше, подпомагаше
и активизираше мрежата си от енорийски
организации и изгради сътруднически
взаимоотношения в нови енории в
Никополска епархия.

their future;
- Almost 350 aged, single and sick people,
living at the edge of society obtained access
to quality medical and social services that
helped them live adequately and with dignity;
- Over 8'500 people received urgent
support during the disastrous floods in
Bulgaria; this aid was provided to the poorest
and most vulnerable members of our society;
- Almost 3'000 people got humanitarian aid
and social support;
- Through the project Organisational and
Spiritual development Caritas Ruse trained
over 50 of its employees and volunteers to
offer quality social, therapeutic services for
the community development;
- Caritas Ruse developed and energised its
net of parish organisations and established
cooperative relationships in new parishes
within Nikopolis diocese.

Децата - различното лице на бедността

Children - different face of poverty

Бедността има различни измерения. Бедността
е многопластова и засяга особено силно
децата. Децата не могат сами да намерят
решение и да я преодолеят. Децата не могат
да излязат сами от лабиринта на бедността, в
който са заплашени тяхното физическо,
духовно и емоционално оцеляване. Децата,
които израстват в бедност, имат повече
проблеми в училище и отпадат по-рано от
образователната система, за тях съществува
по-голям риск да се обърнат към наркотиците,
да бъдат подложени на насилие и
експлоатация, да извършват престъпления и в
по-голяма степен са обречени на живот, който
е белязан от бедност и неравноправие.
Програмите за деца в неравностойно
положение на Каритас Русе се реализират на
територията на Северна България и обхващат
деца, засегнати от бедност, маргинализирани,
социално и обществено изолирани.
Принципите, върху които се изгражда нашата
работа са подкрепа, насърчаване на участието
и закрила на правата и достойнството на всяко
едно дете. Дългосрочната ни цел е да повишим
качеството на живот на тези деца и на техните
семейства, като им предоставим най-силното
оръжие за преодоляване на бедността и

Poverty has various dimensions. Poverty is
multilayered and affects the children
considerably. The children cannot find solutions
by themselves and overcome it. The children
cannot get out of the maze of poverty by
themselves where their physical, spiritual and
emotional survival is threatened. The children
who grow up in poverty have more problems at
school and drop out earlier from the educational
system, they experience higher risk of turning to
drugs, be subject to violence and exploitation,
commit crimes and are doomed to a life which is
at great extent marked by poverty and inequity.
The programmes of Caritas Ruse for children in
underprivileged situation are implemented on the
territory of Northern Bulgaria and cover kids
affected by poverty, marginalisation, social
isolation. The principles that our work with
children is based on are support, encouragement
of participation and protection of rights and dignity
of each child. Our long-term aim is to raise the
quality of life of these children and their parents
by providing the strongest weapon to overcome
poverty and isolation: access to quality education,
additional training, protection of rights,
encouragement of their free expression and
active participation in the life of community, health
and social services.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В РИСК
INTEGRATION OF CHILDREN IN RISK
изолацията: достъп до качествено
образование, допълнително обучение, закрила
на правата, насърчаване на свободния им
израз и активно участие в живота на
обществото, предоставяне на здравни и
социални услуги.
През 2005 година Каритас Русе в партньорство
с благотворителната организация "Звездни

In 2005 Caritas Ruse in partnership with the
charity organisation "Sternstunden" within
Bavarian radio and television, Munich, Germany
implemented a project to establish a pre-school
kindergarten in Selemetia neighbourhood, one of
the Roma quarters in Ruse. The project was
prepared in close collaboration with Auxiliary
School "St. Cyril and Methodius" and conformed

часове" към Баварското радио и телевизия,
Мюнхен, Германия реализира проект за
изграждане на предучилищна детска градина
в квартал Селеметя, един от ромските
квартали на Русе. Проектът беше изготвен в
тясно сътрудничество с Помощно училище
„Св. Св. Кирил и Методий" и съобразен с
изискванията за провеждане на интегрирано
обучение и предоставяне на качествени грижи
за деца със специални нужди. В комплекса се
обособиха учебна стая, стая за социален и
природен свят, физкултурен салон, санитарни
помещения, както и детска площадка. На 15
септември 31 деца със специални нужди и от
различни етноси, пристъпиха за първи път
прага на тяхната нова детска градина
„Звънче". Подготовката на децата от различни
етноси в предучилищни градини е основа за
успешното им представяне в училище и за
предотвратяване на ранното им отпадане от
образователната система. Финансираща
организация: "Звездни часове", Германия Фондация
„Сандра" Германия

През месец юли приключиха дейностите по
проект „Персина в изкуството", реализиран от
Каритас Белене. Чрез него 20 деца в
неравностойно положение опознаха
природното богатство на родния си край,
научиха за екологията на влажните зони,

to the requirements of integrated education and
quality cares for children with special needs. A
classroom, room for social and natural world,
gymnasium, sanitary premises as well as a
playground were set up in the complex. On 15
September 31 children with special needs from
different ethnic groups strode for the first time
over the doorstep of their new kindergarten
"Zvanche". The preparation of children from
various ethnic groups in pre-school
kindergartens is a basis for their successful
performance at school and for avoiding their
early drop-out from the educational system.
Financing organisation: "Sternstunden", Germany
Foundation ,,Sandra hilft kindern", Germany

In July we concluded the activities on the project
"Persina in arts" implemented by Caritas Belene.
With the help of it 20 children in underprivileged
situation got to know the natural wealth of their
homeland, learned about the ecology of wet
zones, observed the surrounding flora and fauna
in the Natural park "Persina". The kids worked
with natural materials and reproduced the nature
of Belene in their posters, pictures and
sculptures. An itinerant exhibition was organised
at the end of the project; it demonstrated to their
coevals the beauty and the diversity of Persina
Park.
Financing organisations: Global ecologic fund of the
World Bank and Caritas Ruse

We continued our support for the reformatory
boarding-school in the village of Podem, Pleven
district where 85 girls from the whole country
with different levels of public offences are
accommodated by court orders. Our help is
aimed at improving the living conditions in the
boarding-house, making them closer to the
domestic environment and organisation of
personal space for the girls. We were able to
provide new flooring, equipment, technical

наблюдаваха заобикалящите ги растителни и
животински видове в Природен парк
„Персина". Децата работиха с природни
материали, и пресъздадоха природата на
Белене в своите пана, картини и скулптури. В
края на проекта беше организирана пътуваща
изложба, която представи пред връстниците
им в областта красотата и многообразието на
Парк „Персина".
Финансиращи организации: Глобален екологичен
фонд на Световна банка и Каритас Русе

За втора поредна година продължихме да
подпомагаме възпитателното училище
интернат в село Подем, Плевенско, където със
съдебна заповед са настанени 85 момичета от
цялата страна, с различна степен на
обществени провинения. Помощта ни е
насочена към подобряване условията на живот
в интерната, доближаването им до домашна
обстановка и организиране на собствено
пространство на момичетата. Осигурихме нови
подови настилки, обзавеждане, технически
средства за компютърен кабинет и дрехи и
обувки за децата.
Финансиращи организации: Каритас Русе
Звездни часове, Германия

Образователните проекти за деца на Каритас
Русе бяха обединени в обща програма
„Образование и интеграция на деца в риск".
Тази програма ни позволи да развием в
дългосрочен план стратегиите на
организацията в насока достъпно образование,
качествено допълнително обучение,
възможности за развитие на таланта и
личността, участие, бъдещо реализиране и
социално включване.
Тази програма обвърза в себе си следните
проекти:
-Център за работа с деца „Света Анна", с.
Малчика, обл. Плевен. В центъра получават

допълнително извън класно обучение деца на
възраст от 8 до 15 години, подпомагащо
кандидатстването им след 8 клас. В основното
училище на селото все още липсва оборудван
компютърен кабинет и това води до високия
интерес на децата към компютърните курсове в
Центъра. Всеки следобед 25 деца, разделени в
малки групи получават професионално
обучение по компютърна грамотност и основи
на програмирането. Сформирана е и група за
„Ръчен труд", в която 30 деца, заедно с
доброволки от селото изработват детски
играчки, новогодишни украси, малки
оригинални сувенири за празниците на
енорията.
- Изкуството възпитава в хуманизъм,
представя идеи, носи заряда и силата на
промяната, провокира децата да изразят себе
си, да представят вътрешния си свят, да бъдат
спонтанни и търсещи. През 2005 година
продължихме да работим с талантливите деца
на Русе в „Курсовете по иконопис и
декоративно изкуство". 18 млади творци на
възраст от 9 до 18 години, от социално слаби

resources for a computer study, clothes and
shoes for the children.
Financing organisation: Caritas Ruse
Sternstudnen, Germany

The educational projects of Caritas Ruse for
children were united in a common programme
"Education and integration of children in risk". This
programme enabled us to develop in long terms
the strategies of the organisation towards
accessible education, quality additional training,
possibilities to develop the talents and personality,
participation, future realisation and social
inclusion. This programme binds the following
projects:

- Centre for work with children "St. Anna",
village of Malchika, Pleven district. Children aged
between 8 and 15 get extracurricular training there
that helps them apply to high school. The primary
school in the village still lacks well-equipped
computer room and this leads to the big interest of
the kids in the computer courses in the Centre.
Each afternoon 25 children divided into small
groups get professional training on computer

семейства, се обучаваха в тънкостите на
иконописта. С любезното съдействие на
галерия Грифон в Русе, подредихме две
самостоятелни изложби с икони на децата,
които предизвикаха интереса на русенци и на
творците в града.
- За ромската етническа общност найчесто се изтъква, че сред нея е висок
относителният дял на неграмотността, която
се оказва изключително сериозна бариера
пред социалната интеграцията на ромското
население - високата неграмотност е свързана
с ниска трудова заетост, респективно с висока
бедност, която пък впоследствие се оказва

причина за ранно напускане на училище от
децата-роми. През 2004/2005 учебна година
проект Клубове по интереси се разшири и
освен децата от гр. Русе обхвана и деца от с.
Деков, община Белене. За нуждите на проекта
кметовете на двата града дадоха своето
одобрение да се отпуснат допълнително
часове към ОУ „Братя Миладинови", Русе и
ОУ „Проф. Иван Д. Шишманов", с. Деков. В
двете училища бяха сформирани по три Клуба
- Опознай родината, Етно творчество и

literacy and basics of programming. A group
"Hand labour" has also been formed where 30
children together with volunteers form the village
make children's toys, New Year's decorations,
small original souvenirs for the parish
celebrations.
- Art cultivates humanity, presents ideas,
bears the charge and the strength of the change,
provokes the children to express themselves, to
present their inner world, to be spontaneous and
demanding. In 2005 we continued our work with
the talented children of Ruse in "Iconography and
decorative arts courses". 18 young creators aged
between 9 and 18, coming from underprivileged
families were trained in the subtleties of
iconography. By courtesy of Gryphon Gallery in
Ruse we arranged two exhibitions of the
children's icons that stirred up the interest of the
population in Ruse as well as the creators in
town.
- It is often emphasized that the level of
illiteracy among the Roma community is very
high. This is an extremely serious barrier for the
social integration of Roma population - high
illiteracy is related to low employment, hence
higher poverty which later leads to early drop-out
from school of Roma children. In 2004/2005
school year the project Hobby clubs was
extended and besides the children form Ruse it
covered also kids from the village of Dekov,

Belene municipality. The mayors of both towns
gave their approval and granted additional
classes in Secondary school "Bratia Miladinovi",
Ruse and Secondary school "Prof. Ivan D.
Shishmanov", village of Dekov. Three clubs were
formed in each school - Get to know your

фолклор и Моите права, всеки с 12 члена, от
трите основни етнически групи в България българи, турци и роми. Работата ни по този
проект е насочена към намаляване ранното
отпадане от училище, интегриране в
обществото и възпитание в толерантност на
деца в риск. За повишаване на мотивацията на
децата се организираха екскурзии с учебна цел,
съобразени с изучаваното по програма.
Социалното подпомагане допълнително
стимулира децата и техните родители да
продължат образованието си - за децата бяха
осигурени топли закуски, както и дрехи и обувки
втора употреба. За качественото протичане на

образователния процес за децата и техните
преподаватели бяха осигурени всички
необходими учебни помагала и
принадлежности. Периодично се организираха
родителски срещи, на които се обсъждаше
напредъка на децата, срещнати трудности и

motherland, Ethnic arts and folklore and My
rights, each club having 12 members from the
three basic ethnic groups in Bulgaria Bulgarians, Turks and Roma. Our work in this
project deals with early drop-out from school,
integration into society and cultivation of
tolerance of children in risk from Northern
Bulgaria. Educational excursions conformable to
the curriculum were organised for the children to
increase their motivation. The social support
additionally stimulates the children and their
parents to continue education: the children were
provided with warm snacks as well as secondhand clothes and shoes. The kids and their
teachers were supplied with all the necessary
school aids and accessories in order to have
quality educational process. Parents' meetings
were organised periodically where the progress
of the kids, difficulties and problems faced, ways
to change and offer support for the families were
discussed. All the children in Ruse and Dekov
showed very good results and passed to the
next, higher form without anyone dropping out
from the educational system. This programme
united and canalised our efforts to give
knowledge and perspective ideas about the
diversity of the world around the kids,
possibilities to develop, participation and future
realisation, because access to quality education
and support of the children in risk now will help
us avoid in the future the danger of this vicious

circle of poverty and social isolation.
Partners: Educational department of Ruse Municipality;
"Bratia Miladinovi" school, Ruse.
Belene Municipality; ,,Prof. Ivan D.Shishmanov" school,
village of Dekov; Levski and Malchika Municipalities
Gryphon Gallery, Ruse
Financing organisation: Caritas France and Friends of
Bulgaria, Belgium.

проблеми, начини за промяна и оказване на
помощ на семействата. Всички деца и в Русе
и в Деков показаха много добър успех в
училище и преминаха в по-горен клас без да
отпадне никой от тях от образователната
система.
Тази програма обедини и канализира нашите
усилия в предоставянето на знания и
перспективни идеи за многообразието на
света около децата, на възможностите за
развитие, участие и бъдещето реализиране,
защото достъпът до качествено образование
и подкрепа на децата в риск сега, ще ни
помогне да предотвратим опасността от
продължаване на омагьосания кръг на
бедността и социалната изолация в бъдеще.

One can judge the progress of a society not only
by its economic development and technical
advance, but also by its attitude, social protection,
rights and possibilities granted to people with
special needs. Caritas Ruse has been working
now for seven years in a row with and for the
children with special needs from Ruse
Municipality in Centre Charity, managed by the
organisation. Our strategy is utterly directed
towards integration of people with disabilities and
their acceptance as people with equal rights and
different possibilities.
In 2005 sixty-four clients benefited from the
therapeutic and social services in the Centre:
physiotherapy, psychotherapy, speech therapy,

Партньори: Отдел Образование на Община Русе;
Основно училище "Братя Миладинови", Русе.
Община Белене; Основно училище „Проф. Иван Д.
Шишманов", с. Деков Община Левски и кметство
Малчика Галерия „Грифон", Русе
Финансиращи организации: Каритас Франция и
Приятели на България, Белгия.

За напредъка на едно общество съдим не
само по неговото икономическо развитие и
технически напредък, но и по отношението,
социалната закрила,правата и
възможностите, предоставени на хората със
специални нужди. Вече седма година Каритас

работи за и с децата и младежите със
специални нужди от Община Русе в
управлявания от организацията Център

art therapy, labour therapy in cooking and
floriculture. The team of specialists working in the
Centre evaluates the clients and elaborates
individual work plans. The necessities of the
children and their development are re-examined
periodically by the multi-disciplinary staff during
their team meetings. The specialists are
encouraged to raise their qualification and to
apply the most modern methods of therapy in
their work. An important partner in our work with
the children

and the youngsters with special needs are their
parents and relatives who get consultations by
the specialists, training on how to perform
therapy at home, actively participate in taking
important decisions concerning the Centre and
the children.

„Милосърдие". Стратегията ни е насочена
изцяло към интеграцията на хората с
увреждания и приемането им като хора с равни
права и с различни възможности. През 2005
година 64 клиента са ползвали терапевтичните
и социални услуги, предлагани в Центъра:
кинезитерапия, психотерапия, логопедична
терапия, арт-терапия и трудо-терапия по
готварство и цветарство. Екипът от
специалисти работещи в Центъра извършва
оценка на клиентите и разработва
индивидуални планове за работа.
Потребностите на децата и тяхното развитие се
преразглеждат периодично от

мултидисциплинарния екип по време на
екипните срещи. Специалистите се насърчават
да повишават своята квалификация и да
прилагат в работата си най-съвременните
методи на терапия.
Важен партньор в нашата работа с децата и
младежите със специални нужда са техните
родители и близки, които получават
консултации от специалистите, обучение в
извършване на терапия в домашни условия,
участват активно при вземането на важни
решения за Центъра и децата. За подобряване
качеството на живот на младите хора с
увреждания и за интегрирането им в
обществото, в Центъра се провеждат
съвместни занимания с деца без увреждания,
празнуват се рождени дни, именни дни,
културни и национални празници. Децата и
младежите със специални нужди участват в
различни културни, спортни и възстановителни
дейности. Децата са окуражавани и им се дава
възможност да участват в дейности съобразно
интересите и уменията си. Така през 2005
година наши клиенти станаха носители на
редица награди:

In order to improve the quality of life of the young
disabled people and to get them more easily
integrated into society there are special events:
Joint occupations with children without
disabilities, celebrations of birthdays, name days,
cultural and national holidays. The kids and the
young people with special needs take part in
different sports and recreational activities. The
children are encouraged and given

possibilities to participate in activities according
to their interests and capacities. Thus in 2005
our clients won a series of prizes: 6 kids got
prizes in the 15th International Exhibition for
Works of Children with Special Needs organised
by the Bulgarian Red Cross; our children were

шест деца получиха отличия от XV
международна изложба за произведения на
деца със специални нужди/организирана от
БЧК; децата ни бяха наградени и за участието
си в Конкурс за най-красива Валентинка,
организиран от Младежкия дом, Русе.
Отделно се подреждаха благотворителни
изложби с произведения на децата, а с
цветята отгледани в занимателната терапия
по цветарство участвахме в изложба базар
„Градините на Русе", организирана от
Паркстрой, Русе.
По желание на клиентите и на техните близки
в Център „Милосърдие" се организират срещи
с представители на Агенцията за социално
подпомагане, на Бюрото по труда, Русе и с
представители на транспортни фирми и
експерти по транспорта към Община Русе. С
помощта на средствата за масова
информация запознаваме обществеността на
град Русе с проблемите на децата със
специални нужди и техните семейства и с
техните постижения.
Ние заедно, като общество, извървяваме
пътя на приемането на различните деца на
град Русе, пътя на интеграцията и
социалното включване, като насърчаваме
активното и пълноценно участие на децата и
младежите със специални нужди в
обществения живот, като зачитаме техният

личен избор и ДОСТОЙНСТВО.
Предоставянето на възможности е нашата
отговорност.
Финансиращи организации:
Каритас Швейцария
Каритас България Бюро по
труда - Русе

awarded for their participation in a Competition
for the Best Valentine Souvenir organised by
Youth House, Ruse. Apart from that several
charity exhibitions of the children's works were
arranged and with the flowers grown during the
floriculture therapy we took part in a special
exhibition-bazaar "Gardens of Ruse" organised
by Parkstroi, Ruse.
Following the wishes of the clients and their
relatives we organise special meetings in
Charity Centre: with representatives of the
Agency for Social Support, Labour office, Ruse,
various transport companies and transport

experts from Ruse Municipalities. With the help
of the local newspapers we familiarised the
community of Ruse with the problems of the
children with special needs and their families as
well as with their achievements. Together we,
as a society, walked the path of acceptance of
the different children of Ruse, the path of
integration and social inclusion by promotion of
active and adequate participation of the
children and young people with special needs in
the community life while respecting their
personal choise and dignity. Offering
possibilities - this is our duty.
Financing organisations
Caritas Switzerland Caritas
Bulgaria Labour office Ruse

Здравни и социални грижи за
възрастни, болни и самотни хора

Health and social care for aged, sick
and single people

Увеличава се загрижеността от застаряването на
населението. Все по-често се поставят въпросите
за правото на социална закрила, за нуждата от
промяна при предоставянето на социални услуги,
за прокарване на линията на взаимност и
подкрепа. Границата между оказване на помощ и
запазване на човешкото достойнство е много
тънка и това важи в особено голяма степен за
възрастните хора. С проектите си Каритас Русе
„изгражда мостове" между възрастта и живота с
достойнство.

The aging of population is a growing concern. More
and more frequent questions are asked about the
rights for social protection, about the need of
change when offering social services, about drawing
a line of reciprocity and support. The border
between offering help and protection of human
dignity is quite subtle and this is of great importance
for the elderly. Caritas Ruse sets up bridges
between age and life in dignity with its projects. In
2005 the parish organisation of Caritas Ruse
continued its commitment to the elderly in order to
create possibilities for affiliation, for promotion of
communication and their adequate participation in
the community.
The project "Needle and threads" helped pensionaged women feel again part of the whole, bring back
their satisfaction with life by being useful to their
families and to the people in need from the parish.
The women altered clothes, sewed different items
for the projects of Caritas and for the newly-built
parish home, but above all they spent their time
together.
The oldest project of Caritas Ruse "Social kitchen"
kept its activities in 2005 by providing options to the
aged people of Ruse to freely choose their way of
living and to carry on independent existence in their
usual environment. In November we celebrated its

През 2005 енорийската организация Каритас Русе
продължи своя ангажимент към възрастните хора
за създаване на възможности за приобщаване, за
насърчаване на общуването и тяхното пълноценно
участие в обществото.
Проектът „Игла и конци" помогна на жени в
пенсионна възраст да преодолеят границите на
самотата и да се почувстват отново част от едно
цяло, да си върнат удовлетвореността от живота,
като бъдат полезни на своите семейства и на
хората в нужда от енорията. Жените преправяха
дрехи, шиеха различни неща за проектите на
Каритас и за новостроящия се енорийски дом, но
преди всичко прекарваха времето си заедно.
Най-старият проект на Каритас Русе „Социална

кухня" продължи своята работа през 2005 година,
като предостави възможност на възрастните хора
от Русе свободно да избират своя начин на живот
и да водят независимо съществуване в
обичайната им среда. През месец ноември
отбелязахме неговата 10 годишнина. Проектът
работеше с 30 трудно подвижни, самотни, стари
хора от града, които получаваха топла храна в
своите домове. В края на 2005 година Каритас
Русе защити проект пред Фонд Социално
подпомагане към Министерството на труда и
социалната политика, което ни позволи да
изхранваме ежедневно общо 100 човека, 30
по домовете, а останалите вземат своята
храна от трапезария. Нуждаещите се бяха
подбрани чрез Агенцията за социално
подпомагане, от православната,
католическата и арменската църкви в Русе.
По проекта отдават своя доброволен труд 10
човека, които помагат на възрастните хора в
ежедневните им дейности, при
административни проблеми, предоставят им
информация за услуги.
Каритас Русе управлява два „Центъра за
домашни грижи" в Русе и в Белене, като
част от национална програма на Каритас
България. Персоналът в Центровете
ежедневно се сблъсква с проблемите на

th

10 anniversary. The project worked with 30
disabled, single and old people from the town who
received warm food at their homes. At the end of
2005 Caritas Ruse won a project of Social Support
Fund within Ministry of Labour and Social Policy
which enabled us to feed 100 people daily - 30 at
their homes and the rest took their food from a
canteen. The needy were selected with the help of
the Agency for Social Support, the Orthodox,
Catholic and Armenian churches in Ruse. Ten
people help voluntarily in the project by aiding the
aged in their daily activities or in cases of

бедността, социалното изключване и здравето,
които са взаимосвързани. На тези проблеми
екипите отвръщат с любезност, внимание и грижа
към ближния. Професионализмът на наетите по
програмата лица, партньорството с
общопрактикуващите лекари, обучението на
близките на болните в грижа за тях, гарантират
прозрачност и високо равнище на защита,
опазване и подобряване на здравето на
клиентите на Центровете. При обслужването на
възрастни хора, хора с увреждания, лежащо
болни, медицинските сестри играят ролята както
на медицински работник, така и на социален
работник и психотерапевт.
През 2005 година Центърът за домашни грижи в
Русе е работил с 23 семейни лекари, една
групова практика и един специалист - хирург.
Според стандартите на националната програма
бяха обслужени 119 клиента, на които са били
направени 5 296 домашни посещения. Пакетът от
услуги, медицински и социални, предлагани от
Центъра беше увеличен, като най-търсените от
тях са били превръзки, профилактика на
декубитус, контрол на лекарства, здравни съвети
и обучение на близки, предоставяне на
медицински инвентар и помощни средства,
контрол на кръвно налягане и кръвна захар,
разговор, информация за друг вид помощ.
Центърът в Белене продължи съвместната си
работа с всичките 6 общопрактикуващи лекари от
общината. През изминалата година бяха

administrative problems, by offering information
about suitable services.
Caritas Ruse runs two "Centres for home care" in
Ruse and Belene as part of a national programme of
Caritas Bulgaria. The staff in the Centres daily
confronts problems of poverty, social exclusion and
health which are interrelated. These problems are
met by the staff with kindness, consideration and
care. The professionalism of the employees in the
programme, the partnership with the general
practitioners, the training of the clients' relatives how
to take care guarantee transparency and high level of
safety, protection and improvement of the clients'
health. When servicing aged people, disabled and
immobile patients the nurses act as both medical and
social workers and psychotherapists. In 2005 the
Centre for home care in Ruse worked with 23 family
doctors, one group of general practitioners and one
specialist - surgeon. Following the standards of the
national programme 119 clients were serviced with
5'296 visits at their homes. The package of services,
both medical and social, was enhanced, the most
demanded of these were bandages, decubitus
prophylaxis, medicine control, health counselling and
training of relatives, provision of medical inventory
and auxiliary tools, control of blood pressure and
blood sugar, conversations, information for other
kinds of help. The Centre in Belene kept on its joint
work with all 6 general practitioners from the
municipality. 3'614

извършени 3 614 посещения по домовете на 97
пациенти от Белене и от селата Деков, Татари,
Бяла вода и Кулина вода, които получиха
стандартния пакет от услуги. С цел повишаване
квалификацията на работещите в създадените
Центрове за домашни грижи, през месец юни за
трети път бе проведено обучение в град Русе за
всички медицински сестри и ръководители, заети
по Националната програма, с обучител г-жа
Ингебург Барден, Каритас Германия.

visits were made last year at the homes of 97
patients from Belene and the villages of Dekov,
Tatari, Biala Voda and Kulina Voda who obtained the
standard package of services. The third training for
the nurses and managers was carried out in Ruse
in June in order to raise the qualification of the
employees in the Centres for home care established
by the National programme. The trainer was Mrs.
Ingeburg Baren from Caritas Germany.

Финансиращи организации: Игла и конци - г-жа
Антония Фрик, Лихтенщайн Социална кухня - Каритас
Швейцария; Фонд Социално подпомагане към
Министерството на труда и социалната политика;
Приятели на България, Белгия Центрове за домашни
грижи - национална програма на Каритас България
/Съвместно с Каритас Германия/

Financing organisations: Needle and Thread - Mrs.
Antonia Frick, Liechtenstein Social kitchen - Caritas
Switzerland; Social Support Fund within Ministry of
Labour and Social Policy; Friends of Bulgaria,
Belgium Centres for Home Care - national
programme of Caritas Bulgaria (Together with
Caritas Germany)

Изграждайки капацитет ...творим
достойнство
2005 година беше година на целенасочена
работа по стратегическия план на Каритас Русе и
активно действие за цялостното организационно
развитие и институционално укрепване на
организацията. Вниманието ни беше фокусирано
върху развитието на мрежата от енорийски
организации, на човешките ресурси, на
взаимоотношенията между НПО, както и
създаване и усъвършенстване на връзките с
местната власт. Акцентите в нашата работа бяха:
- Привличане и мотивиране на доброволци.
В Никополска епархия беше сформирана
Работна група Доброволци от представители на
енорийските организации. Членовете й получиха
въвеждащо обучение, на тема: Работа с
доброволци. Беше въведена единна
документация в раздел Работа с доброволци,
стартира активна кампания за набиране на
доброволци в енорийските организации, обнови
се базата - данни на организациите и се
осъществиха много реални дейности за
задържане и мотивиране на хората, решили да
отдадат своя доброволен труд. Отделно към
енорийските организации се сформираха
Младежки доброволчески групи, които активно
участват в местни и национални акции.
- Постигане на финансова устойчивост и
стабилност на предоставяните в Никополска

While building capacity... we create dignity

епархия социални услуги. Каритас Русе,
организира и проведе обучителен семинар за
доброволците и наетите лица, на тема: Набиране
на средства за организации с нестопанска цел. В
края на обучението участниците получиха умения
да прилагат ефективни механизми за работа с
дарители и спонсори, да въвличат общността в
решаването на собствените си проблеми.
- Развитие на мрежа от ефективно
действащи енорийски организации в
Никополска епархия. Като благотворителна
организация, изпълняваща социалната дейност
на Католическата църква, Каритас Русе работи
посредством мрежа от енорийски организации.
Дейностите, които проведохме в тази посока бяха
предоставяне на обучения на енорийските
организации, според заявените нужди,
провеждане на срещи с представители на
организациите по места, насърчаване участието
и развитието на организации, където имаме само
сътрудници и подпомагане на организационното
им израстване. Енорийските организации са тези,
които в най-голяма степен познават проблемите
и нуждите на общностите по места и които,
благодарение на организационния си капацитет,
могат да предоставят най-качествените и
навременни услуги на хората.
- Ефективно взаимодействие с

the training completion the participants got
knowledge and abilities to apply efficient
mechanisms when working with donors and
sponsors, to involve community when solving their
own problems.
- Development of a network of actively working
parish organisations in Nikopolis diocese. As a
charity organisation implementing the social activity
of the Catholic church Caritas Ruse works by
means of a network of parish organisations. The
activities that we carried out in this direction were
trainings to the parish organisations according to
the needs declared, meetings with representatives

2005 was a year of purposeful work on the
strategic plan of Caritas Ruse as well as lively
actions for the overall organisational development
and institutional strengthening of the organisation.
Our attention was focused on the development of
the parish network, human resources, relationships
with NGOs as well as establishment and
improvement of the links with the local authorities.
The highlights in our work were:
- Recruitment and motivation of volunteers. A
Working Group Volunteers was formed in Nikopolis
Diocese by representatives of the parish
organisations. Its members completed an
introductory formation titled: "Work with
volunteers". As part of the plan implementation
unified documentation was introduced in Nikopolis
diocese concerning the work with volunteers, an
active campaign for volunteers recruitment from
the parish was initiated, the database of the parish
organisations was renovated and many actual
activities were implemented to keep and motivate
the people who decided to give their free labour.
Apart from that Youth volunteer groups were
formed within the parish organisations who eagerly
participate in local and national actions.
- Achievement of financial sustainability and
stability of the services offered in Nikopolis
diocese. Caritas Ruse organised and carried out a
training seminar for the volunteers and employees
titled: Fundraising for non-profit organisations. On

представителите на Католическата църква в
Никополска епархия. Каритас въвежда в
действие оригиналното значение на думата
"католически": открит, обширен, всеобхватен.
Именно такъв беше диалогът в епархията и
насочен в посока заздравяване на мрежата от
организации, укрепване на екипите по места с
широкото участие на духовенството.
- Активно действаща организация за
действие при бедствия, аварии и катастрофи
в Никополска епархия. 2005 година беше тежка
година за България, страната ни беше
наводнявана многократно. Като част от
Стратегическия план на Каритас Русе и за да
можем да реагираме адекватно и навременно в
създалата се ситуация, изградихме Работна
група по този приоритет, членовете на групата
получиха въвеждащо обучение, запознаха се с
нормативната уредба и стратегиите на общините
и областите за реагиране при бедствия.
Представителите на енорийските организации
работиха в тясно сътрудничество с
представителите на подразделенията на
Държавна агенция Гражданска защита по места.
- Въведена система за развитие, обучение и
оценка на наетите служители. Каритас Русе
предоставяше на екипите по проекти,
информация за налични професионални
обучения и семинари. Служителите бяха
насърчавани да повишават своята квалификация
и да прилагат в работата си нови и ефективни
методи, провеждаха се учебни посещения на
проекти, срещи с цел обмяна на опит.
Периодично се провеждаха работни беседи със

of the organisations on the spot, encouragement of
participation and development of organisations in
places where we have only collaborators and
assistance of their capacity building. The parish
organisations are the ones to know best the problems
and the needs of the communities on the spot and
which can offer timely services of highest quality
thanks to their organisational capacity.
- Effective interaction with representatives of
the Catholic church in Nikopolis diocese. Caritas
brings in action the original meaning of the word
"catholic": open, extensive, comprehensive. That
was exactly the dialogue in the diocese, concentrated
to strengthening the organisational network,
reinforcing the teams on the spot with the wide
participation of the clergy.
- Actively working organisation during
disasters and catastrophes in Nikopolis diocese.
2005 was a hard year for Bulgaria, our country was
flooded several times. A Working group with such a
priority was set up in Nikopolis diocese as part of the
Strategic plan of Caritas Ruse and in order to be able
to respond timely and in adequate manner; the group
members had their introductory training, got to know
the legislative basis and the strategies of the
municipalities and the districts for reactions in case of
disasters. Representatives of the parish organisations
worked in close collaboration with the local offices of
The State Agency for Civil Protection.
- System for development, training and
evaluation of the employees. Caritas Ruse provided
the project teams of the organisation with information
about various professional trainings, workshops and
practices. The employees were encouraged to raise
their qualification and to apply

служителите на тема мисия, принципи и
ценности на Каритас Русе.

new and effective methods in their work; field trips to
different projects and meetings were carried out to
exchange experience and information with leading
specialists. Work discussions were periodically held
with the employees concerning mission, principles
and values of Caritas Ruse.

Като организация, работеща за постигане на
социална справедливост ние имаме
отговорността да се развиваме, да бъдем учеща,
отворена и творческа организация, която прилага
нови и по-ефективни начини за промяна и
въздействие, насърчава участието на всеки човек
с неговата уникалност и право на живот.
Единственият начин да изградим силна
организация е като изграждаме собствения си
капацитет. Наша отговорност е изграждайки
капацитета на организацията да творим
достойнство.
Финансираща организация: Каритас България
Партньори: Община Левски, Кметство Малчика
Община Белене, Държавна агенция Гражданска защита

As an organisation working to achieve social justice
we have the responsibility to develop, to be a
learning, open and creative organisation that applies
new and more efficient methods to change and
influence, to encourage the participation of everyone
with their uniqueness and rights to live. The only way
to set up a strong organisation is by building our own
capacities. It is our responsibility to create dignity by
building the capacity of the organisation.
Financing organisation:
National programme of Caritas Bulgaria
Partners: Levski Municipality, Malchika Municipality, Belene
Municipality, State Agency for Civil Protection

Осем поредни години 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 вървяхме в посока на промяна на
нагласите, на въвеждането на нови методи на
работа в селското стопанство, вървяхме към
постигането на една осъзната промяна, която
доведе до изграждането на стабилна
земеделска кооперация - ПК „Утро", обърната в
своето производство към екологичните методи
на земеделие.
2004 година беше последната година от
съществуването на този проект за развитие, но
не и последната за развитието на
Производителна кооперация „Утро". През 2005
година ПК „Утро" продължи да работи в тясно
сътрудничество с Каритас Русе. Като
организация партньор ние оказвахме
агрономическа помощ, съдействахме за
обучения на екипа и предоставянето на
консултантски услуги.
Организирахме изготвянето на петгодишен
бизнесплан за развитието на кооперацията до
2009 година, подписахме писмо за взаимни
намерения с ангажимент на Каритас Русе да
помага в сферата на консултациите, обучението
и подновяването на част от машинния парк на
ПК Утро за периода 2006 - 2007 година.
Кооперацията продължи самостоятелно
работата си на полето на

модерното земеделие обработвайки 3 000 дка
земеделски площи, приключи годината в добро
финансово състояние, което й позволи да си
създаде реален резервен фонд и да инвестира
в нови машини.
Финансираща организация:
Каритас Швейцария

For eight years in a row Caritas Ruse in
collaboration with Caritas Switzerland has been
working on a project that supports the private
agricultural farmers from the town of Belene in
setting up and managing a production cooperative.
For all these eight years we have walked together
the path of change of mentality, introduction of new
methods of agricultural work, we have stridden

towards a conscious change that resulted in the
establishment of a stable agricultural cooperative Production cooperative "Utro" with methods directed
at ecological farming. 2004 was the last year of this
development project,

but not the last in the development of Production
cooperative "Utro".
In 2005 PC "Utro" continued working in close
collaboration with Caritas Ruse. As a partner
organisation we lent agronomic support, contributed
to the team training and rendering of counselling
services.
We organised the preparation of a five-year
business plan for the development of the
cooperative till 2009, we signed a letter of common
understanding with the involvement of Caritas Ruse
to help in the area of consultations, training and
renovation of part of the machinery of PC "Utro" for
the period 2006 - 2007.
The cooperative proceeded independently its work
in the sphere of modern agriculture by cultivating
3'000 dca of agricultural plots, concluded the year
with good financial results which enabled it to create
real reserve fund and invest in new machinery.
Financing organisation:
Caritas Switzerland

Апел за помощ на пострадалите от
наводненията

Appeal for help for the victims of the floods

От месец май до есента на 2005 година България
преживя тежки наводнения след падналите
поройни дъждове. Активизираха се стотици

From May to the autumn of 2005 Bulgaria suffered
severe floods following the heavy rains. Hundreds of
landslides around the whole country were activated,
bridges were carried away, the torrential rains
deluged railways, roads, yards, schools, factories,

свлачища на територията на цялата страна, бяха
отнесени мостове, поройните дъждове заляха
железопътни линии, пътища, дворове, домове,
училища, унищожени бяха земеделски насаждения.
Стотици хора бяха евакуирани, много други
останаха без електричество, в десетки селища
беше прекъснато снабдяването с питейна вода.

agricultural crops were destroyed. Hundreds of
people were evacuated, many were left without
electricity, the drinking water supply in dozens of
towns and villages was interrupted. Over 2'100'000
Bulgarians were affected by the disaster - with
flooded houses, drowned animals or being
evacuated, the casualties were over 20, 238

Засегнати от бедствието - с наводнени къщи,
загинали животни или евакуирани, са над 2 100
000 българи, човешките жертвите са над 20,
напълно разрушени са 238 къщи - 170 от
августовските порои и още 68 от наводненията
през май-юли.
При първата вълна най-силно пострадаха села
от русенския регион и Каритас Русе отправи
спешен Апел за помощ, който чрез Каритас
България бе изпратен до Каритас Германия и
Каритас Чехия. Двете организации откликнаха
на молбата ни за помощ и с предоставените
средства успяхме да помогнем с така нужните
строителни материали на пострадалите
семейства в селата Баниска, Каран Върбовка,
Могилино, Копривец и Кацелово. Помощта стана
възможна благодарение и на сътрудничеството
и партньорската работа на местните поделения
на Гражданска Защита, както и на кметовете на
тези села. След втората и третата вълна от
наводнения Каритас България изработи
общонационален Апел за помощ, по който
получихме 1 505 хранителни пакета, 1 500
хигиенни пакета, 500 одеала и 500 комплекта
чаршафи, които бяха раздадени в 27 населени
места в общините Две могили, Сливо поле,
Бяла, Белене, Полски Тръмбеш и Левски, като с
тях бяха подпомогнати 1 155 домакинства. Също
така по този Апел получихме средства, с

houses were completely demolished -170 in the
August torrents and other 68 in the floods between
May-July.
Villages from Ruse district were most hardly hit by
the first series of floods and Caritas Ruse addressed
an urgent appeal for help which was sent through
Caritas Bulgaria to Caritas Germany and Caritas
Czech Republic. Both organisations responded to
our plea for help and with the granted funds we
could assist the affected families in the villages of
Baniska, Karan Varbovka, Mogilino, Koprivets and
Katselovo with building materials which were
indispensable. The support was made possible
thanks to the collaboration and partnership work of
the local divisions of State Agency for Civil
Protection as well as of the village mayors. After the
second and the third series of floods Caritas
Bulgaria made a national Appeal for help where we
received V505 food packs, 1'500 hygiene packs,
500 blankets and 500 sets of bed-linen which were
allocated among 27 town and villages in the
municipalities of Dve Mogili, Slivo Pole, Biala,
Belene, Polski Trambesh and Levski; T155
households were supported with these. As part of
this Appeal we received funds which we used to buy
and distribute V500 food packs and V500 hygiene
packs more in 6 towns and villages in the
municipalities of Pavlikeni, Suhindol and Veliko

които успяхме да раздадем още
1500 хранителни и 1500 хигиенни
пакета в шест населени места в
общините Павликени, Сухиндол и
В.Търново, с които
подпомогнахме още 1 068
пострадали семейства.
Финансиращи организации:
Каритас Германия
Каритас Чехия
Каритас България

С различни свои инициативи и
социални услуги за подпомагане
Каритас Русе продължи и през
2005 година да бъде близо до
човека в нужда. Чрез енорийските
си офиси оказвахме
индивидуални помощи на
крайно нуждаещи се: за
лекарства, отопление, такси за
детски градини и др. Раздавани
бяха дрехи втора употреба на
хора, изпаднали в затруднение,
както и на различни институции в
епархията.
Десетки доброволци се включиха в нашите
дейности, проекти и инициативи и през 2005
година. Без тях Каритас Русе ще загуби своя
облик и няма да може да постигне своята мисия.
Денят на доброволеца 5 декември бе отбелязан
по различен начин в нашите проекти и
организации.
Денят на Каритас беше отбелязан във всички
енории на Никополска епархия с различни изяви

и срещи. Свещениците посветиха своите
проповеди на благотворителната организация на
Католическата църква. Денят премина под
мотото "Да помагаме заедно", енориите
получиха брошури и плакати от Каритас
България. Всяка енория имаше възможността да
реши сама за какво ще събира средства в този
ден. Така в Малчика, Белене, Велико Търново,
Плевен и в Бърдарски геран събираха дарения
за социалната дейност в енорията. В Русе
средствата се събираха за проекта Социална
кухня, като освен в църквата имаше и младежка
дарителска акция в един от големите
супермаркети в града - веригата СВА. За
четвърта поредна година се включихме в
инициативата на Каритас Франция "10 милиона
свещи за мир", която се провежда и в
България. От Каритас България получихме
специално отпечатани плакати и листовки, а
свещите бяха осигурени от Каритас Русе. В
дните преди Коледа общо в епархията
запалихме над 2 000 свещи за мир. В Белене
вярващите получиха свещи и се помолиха за
мир заедно със своите семейства. В Русе в
Коледната нощ вярващите осветиха построената
пред Католическата църква пещера за
Рождество Христово, а в Малчика енориашите
осветиха олтара на църквата и подредиха
изложба от рисунки, в която са взели участие 80
деца и младежи.

Tarnovo; thus we supported T068
families more.
Financing organisations:
Caritas Germany
Caritas Czech Republic
Caritas Bulgaria

Caritas Ruse kept on being close to
the people in need in 2005 with
various initiatives and social
services for support. W e lent
individual support to the ones in
utter need through our parish
offices: medicine, heating,
kindergarten fees, etc. Second hand
clothes were distributed to people
ran into troubles as well as various
institutions in the diocese. Dozens
of volunteers took part in our
activities, projects and initiatives in
2005. Without them Caritas Ruse
would lose its face and would not be
able to achieve its mission. The Day
of the volunteer, 5 December, was
celebrated with different activities in
our projects and organisations. The
Day of Caritas was celebrated in all the parishes of
Nikopolis diocese with different performances and
meetings. The priests devoted their sermons to the
charity organisation of the Catholic church. The day
was marked by the slogan "Let's help together", the
parishes received brochures and posters by Caritas
Bulgaria. Each parish had the freedom to decide by
itself what will be the aim of the fundraising. Thus

Malchika, Belene, Veliko
Tarnovo, Pleven and
Bardarski Geran
collected donations for
the social activities in
the parish. In Ruse, the
kids raised funds for the
project Social kitchen beside the one in the
church, there was
another donation action
in one of the biggest
supermarkets in the
town - CBA chain. We
participated for the
fourth time in the
initiative of Caritas
France "10 million candles for peace" which takes
place also in Bulgaria. Caritas Bulgaria provided us
with specially printed posters and leaflets and the
candles were supplied by Caritas Ruse. In the days
before Christmas we lit more than 2'000 candles for
peace in the diocese. In Belene the believers received
candles and prayed for peace together with their
families. At Christmas the residents of Ruse lighted
the cave set up in front of the Catholic church for the
birth of Christ and in Malchika the parishioners lighted
the church altar and arranged an exhibition of
drawings where 80 children and young people took
part.

Помогни на промяната!
Уважаеми дами и господа!
Всички хора, на които Каритас Русе помага, се нуждаят от независимост и възможност да изградят по-добър
живот за себе си, за своите семейства и за общността, в която живеят. Промяната отнема време и има нужда
от подкрепа.
Като подкрепяте Каритас Русе в нейната 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 2005 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!
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG98FINV915012BGNRK067

Help the change!
Dear ladies and gentlemen!
All the people who are supported by Caritas Ruse need independence and possibilities to create better life for
themselves, for their families and communities where they live. The change takes time and needs support.
When you support Caritas Ruse in its work, you have the option to support programmes and projects, necessary 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 support that you lent to Caritas Ruse in 2005!
Our donors chose Caritas Ruse because this way they support a charity organisation that has undertaken serious
and long-term engagements to the needy, because they are certain that the donated funds are spent expediently
and according to their will.
Thank you for helping us in our work for a better and just world!
FIRST INVESTMENT BANK
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG98FINV915012BGNRK067

Приходи на Каритас Русе за 2005 година - 655 252 лв.
Incomes of Caritas Ruse for 2005 - 655 252 BGL

Каритас България - 31.5 %

31.5% -Caritas Bulgaria

Каритас Швейцария - 12 %

12% - Caritas Switzerland

Сандра Хилфт Киндерн, Германия - 30 %

30 % - Sandra Hilft Kindern, Germany

Дарения от физически лица - 1 %

1 % - Private Donations

Собствени приходи -1 %

1 % - Our own incomes

Каритас Германия -15 %

15% - Caritas Germany

Каритас Чехия -1 %
Приятели на България, Белгия - 0,5 %
Каритас Франция - 6 %
Държавни институции - 2 %

1 % - Caritas Czech Republic
0.5 % - Friends of Bulgaria, Belgium

6 % - Caritas France
2 % - State institutions

Разходи на Каритас Русе за 2005 година - 747 308 лв.

Expenses of Caritas Ruse for 2005 - 747 308 BGL

Проекти за развитие - 38 %
Центрове за домашни грижи - 10 %

38 % - Development projects
10 % - Centres for Home Care

Индивидуални помощи за
жертвите от наводненията - 21 %

21% - Individual aid for flood victims

Проекти за възрастни хора - 17 %

17 % - Projects for elderly people

Проекти за хора с увреждания -11 %
Структура - 7 %
Проекти за деца в риск - 6 %

11 % - Projects for disabled people
7 % - Structure
6 % - Projects for children in risk

Получени хуманитарни помощи за 2005 година - 76 977 лв.
Received humanitarian aid in 2005 - 76 977 BGL

Каритас България - 85 %
Каритас Швейцария - 1 5 %

85 % - Caritas Bulgaria
15% - Caritas Switzerland

Раздадени хуманитарни помощи за 2005 година - 78 490 лв.
Allocated humanitarian aid in 2005 - 78 490 BGL

Индивидуални помощи - 88 %
Производителна кооперация "Утро" - 6 %
Държавни и общински институции - 4 %
Неправителствени организации - 2 %

88 % - Individual aid
6 % - Production cooperative "Utro"
4 % - State and municipal institutions
2 % - Non-governmental organisations

Управителен съвет:
Председател: Минчо Минчев

Board:
President: Mincho Minchev

Членове:
Монс. Петко Христов
Миглена Любенова Мънева

Members:
Msgr. Petko Hristov
Miglena Liubenova Maneva

Изпълнителен орган:

Executive body:

Изпълнителен директор: Стефан Марков

Executive director: Stefan Markov

Счетоводител: Валентина Гатева

Accountant: Valentina Gateva

Технически секретар: Ивелин Борисов

Technical secretary: Ivelin Borisov

Координатор проекти и връзки с
обществеността: Светломира Славова

Project coordinator
and public relations: Svetlomira Slavova

Отговорник "Хуманитарни помощи": Илия
Илиев

Person in charge of "Humanitarian aid":
Ilia Iliev

Членство:
Каритас Русе е член на НКФ Каритас
България

Membership:
Member of NCF Caritas Bulgaria

Епархиен офис:

Diocesan office:

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

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

Енорийски офиси:
Parish offices:

Каритас Белене
ул. "Бенковски" 3
обл. Ловешка
гр. Белене 5930
тел./факс: 0658 23 028
Каритас Малчика
с. Малчика 5917
обл. Плевенска
тел: 06534 24 01
факс: 06534 25 01

Каритас Плевен
бул. "Георги Кочев" 67
Плевен 5800
тел.: +359 64 846 271
факс: +359 64 831 324

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

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

Caritas Belene
3, Benkovski Str.
Region Lovech
5930 Belene
tel./fax: +359 658 23 028
Caritas Malchika
Region Pleven
5917 Malchika
tel.: +359 6534 24 01
fax: +359 6534 25 01
Caritas Oresh
10, Kamchia Str.
Region V. Tarnovo
5280 Oresh
tel.:+359 6328 20 33

Caritas Pleven
67, Georgi Kochev Blvd.
5800 Pleven
tel: +359 64 846 271
fax: +359 64 831 321
Caritas Parish Ruse
14, Episkop Bosilkov Str.
7000 Ruse
tel.: +359 82 821 511
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Подробна информация за отделните проекти може да
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www.caritas-bg.org

Detailed information about the different projects can be
found in the web page of Caritas:
www.caritas-bg.org

