Предпечат:
ИК„ПАРНАС"
Година на издаване:
2011 Всички права са запазени
Подробна информация за
отделните проекти, акции и
кампании може да бъде намерена
на интернет страницата на
Каритас Русе: www.caritas-ruse.bg

Prepress:
Parnas Publishing house
Year of issue:
2011 All rights reserved
Detailed information about the
different projects, actions and
campaigns can be found on the web
page of Caritas Ruse:
www.caritas-ruse.bg

БЕЗ ДОБРОВОЛЦИ
НЯМА КАРИТАС!
Изминалата 2010 година, която
отчитаме в този годишник, беше
белязана от знака на финансовата
криза, а бедните у нас, в Европа и
по света не станаха по-малко.
Европейският съюз я обяви за
Година на борба с бедността и
социалното изключване, Каритас
Европа организира кампанията
„Нулева бедност" и ние от Каритас
Русе взехме активно участие в нея.
Хиляди хора, от различни части на
страната, ни подкрепиха с името и
подписа си, с участие в нашите проекти,
инициативи и кампании за изкореняване на
бедността - цел, която няма да бъде
постигната веднага или пък без усилие. За
всички тези наши дейности, зад които стои
активното участие на стотици наши
доброволци и служители, ще прочетете в
този годишник. Настоящата 2011-та е
европейска Година на доброволчеството ангажимент, който е задължителен, ако
искаме да има резултати в борбата с
бедността. Организацията Каритас винаги е
била естествената среда за изява на
доброволния труд в най-различните му
измерения - без доброволци няма Каритас,
пръв доброволец е Христос! Активното
включване на доброволци в дейностите на
Каритас ще ни помогне да бъдем още поефективни в помощ на бедните и социално
изключените.

Монс.Петко Христов
Никополски епископ

NO VOLUNTEERS,
NO CARITAS!
The past 2010 year, which we
report in this yearbook was
marked by the sign of the financial
crisis, and the number of poor
people here, in Europe and around
the world was not reduced. The
European Union has declared it the
Year for Combating Poverty and
Social Exclusion, Caritas Europe
organized the "Zero Poverty "
campaign and we at Caritas Ruse
took an active part in it. Thousands
of people from different parts of the country
supported us with their name and signature,
took part in our projects, initiatives and
campaigns to eradicate poverty - a goal which
will not be achieved immediately or without
effort. In our Yearbook you will read about all
our activities, behind which stands the active
participation of hundreds of volunteers and
employees. 2011 is the European Year of
Volunteering - a commitment that is necessary
if we want to achieve results in the fight against
poverty. The organization of Caritas has always
been a natural environment for expression of
volunteering in its various dimensions - no
volunteers, no Caritas, the first volunteer was
Christ! The active involvement of volunteers in
Caritas' activities will help us be more effective
in help of the poor and socially excluded.

Msgr. Реtко Hristov
Nikopolis Bishop
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КОИ СМЕ НИЕ

WHO WE ARE

Каритас Русе е организация с нестопанска
цел, регистрирана за общественополезна
дейност № 20031112013. Каритас Русе е
основана през 1992 и работи за изграждането
на по-добър и справедлив свят за бедните и
онеправданите на територията на Северна
България. Организацията има изградени
структури в 4 населени места в Никополска
епархия / Северна България/ и е член на
Каритас България.

Caritas Ruse is a non-profit organisation
registered for public benefit activities No
20031112013. Caritas Ruse was established in
1992 operating to make a better and just world
for the poor and disadvantaged people in the
territory of Northern Bulgaria. The organisation
has set up structures in 4 populated places in
Nicopoli diocese /Northern Bulgaria/and is a
member of Caritas Bulgaria.

Водещи ценности и принципи

Core values and principles

Пътят на Каритас Русе се основава на
социалното учение на Католическата църква,
което е фокусирано върху достойнството на
човешката личност. Каритас Русе насърчава и
подкрепя участието на общностите,
донорите, партньорите, доброволците и
наетите служители във всички аспекти на
разработваните и реализираните програми,
за да бъдат те тяхно притежание и да им
дадат възможност за развитие.
Каритас Русе насърчава и развива
партньорствата си с други неправителствени
организации, местни и държавни власти и
медии, върху споделената визия за
солидарност, адресирана към хората в
непосредствена нужда и към основните
случаи на страдание и несправедливост.
В своята работа ние се ръководим от
християнските ценности и принципите на:
- състрадание, милосърдие, любов към
ближния, облекчаване на социалното
страдание, подкрепа на човешкото развитие
и достойнство;
- подпомагане на крайно нуждаещи се, без
оглед на раса, пол, възраст, народност,
политически възгледи и вероизповедание.

The path of Caritas Ruse is based on the social
teachings of the Catholic Church which focus on
the dignity of the human being. Caritas Ruse
encourages and supports the participation of the
communities, donors, partners, volunteers and
employees in all aspects of the programmes
elaborated and implemented so that they be
"owned" by the clients and enable them to
develop.
Caritas Ruse encourages and expands its
partnerships with other nongovernmental
organisations, state and municipal authorities
and public media on the basis of shared visions
of solidarity addressed to people in pressing
need and to the fundamental cases of suffering
and injustice.
In our work we are guided by the Christian
values and the principles of:
- compassion, charity, love to the fellow-being,
relief of the social suffering, countenance of the
human development and dignity;
- support rendered to people in utter need
regardless of their race, gender, age, nationality,
political views and religious beliefs.
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АКЦЕНТИ 2010
Нулева бедност - действай сега

2010 година беше посветена на борбата с
бедността и социалното изключване в
Европа. В чест на това Каритас Европа
постави началото на кампания под
надслов „Нулева бедност - действай сега".
Каритас Русе се включи в кампанията и
събрахме хиляди подписи в подкрепа на
петицията, придружаваща
инициативата, които Каритас България
изпрати в Брюксел.
През 2010 година Каритас Русе разработи
и управлява 11 проекта, целящи
намаляване на бедността, подобряване на
достъпа до образователни, социални,
здравни и юридически услуги на хора в
неравностойно положение.
Каритас Русе реализира 7 застъпнически
кампании, които насочиха вниманието
на обществото и потърсиха подкрепа за
намаляване на случаите на бедност и
социално изключване, превенция
трафика на хора, насърчаване на
младежкото участие и доброволчеството.

HIGHLIGHTS 2010
Zero poverty - act now

2010 was dedicated to combating poverty and
social exclusion in Europe. In honour of this
Caritas Europe launched a campaign entitled
"Zero Poverty - act now". Caritas Ruse joined the
campaign and collected thousands of signatures
in support of the petition accompanying the
initiative, which Caritas Bulgaria sent to
Brussels.
In 2010 Caritas Ruse developed and launched 11
projects aimed at reducing poverty, improving
access to educational, social, health and legal
services to disadvantaged people.
Caritas Ruse implemented seven advocacy
campaigns which focused public attention and
sought support for the reducing poverty and
social exclusion, trafficking prevention,
promoting youth participation and volunteering.
All projects we worked on last year were
implemented in partnership with various
national and diocesan organizations of Caritas,
NGOs, municipal and state structures.

Всички проекти, по които ние работихме
през годината бяха реализирани в
партньорство с различни национални и
епархийни организации на Каритас, с
неправителствени организации,
общински и държавни структури.
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БОРБА С ТРАФИКА НА
ХОРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА
НАСИЛИЕТО

COMBAT TRAFFICKING
IN HUMAN BEINGS AND
VIOLENCE PREVENTION

Трафикът на хора е престъпление срещу
човешката неприкосновеност и
достойнство. Той е сериозно нарушение на
човешките права. Човекът е
неприкосновен, той е Божие творение! В
основата на борбата с трафика следва да
стои отделната личност със своите права.

Trafficking in human beings is a crime
against human inviolability and dignity. It
is a serious violation of human rights.
Humans are sacrosanct, they are God's
creation! The fight against human
trafficking should be focused on the
individual and his/her rights.

През 2010 година Каритас Русе управлява 2
проекта, чиято основна цел бе подпомагане
на борбата с трафика на хора. Паралелно с
това реализирахме кампании за повишаване
обществената осведоменост, граждански
инициативи за промяна в нагласите на
обществото, различни дарителски
инициативи и работа по случаи, които
целяха да подпомогнат усилията ни в тази
насока. Развитието в тази сфера доведе до
нуждата от обособяването на направление
„Трафик на хора", чиято основна цел е да
положи базисни принципи и цели, които
организацията, в лицето на всички свои
служители и доброволци да следват в
работата си. Каритас Русе бе избрана за
национален координатор на дейностите,
свързани с трафика в структурата на Каритас
в България. Ангажираният екип в
направлението беше подпомаган в работата
си от повече от 30 доброволеца. Освен
директната „полева" дейност, която се
случваше в Русенска област, направлението
бе представено на национално и
международно ниво чрез партньорства с
граждански организации и институции в
България и чрез членството на
организацията в европейската мрежа
АРЕТУСА и световната мрежа на
християнските

In 2010, Caritas Ruse developed 2 projects
aimed to support the fight against human
trafficking. At the same time we
implemented campaigns to raise public
awareness, public initiatives to change
attitudes of society, various donor initiatives
and activities on cases that aimed to support
our efforts in this direction. The
developments in this field necessitated the
establishment of "Human Trafficking"
direction aiming to lay the basic principles
and objectives which the organization
represented by its employees and volunteers
shall follow in their work. Caritas Ruse was
selected to be national coordinator of the
activities related to human trafficking within
the structure of Caritas in Bulgaria. The team
engaged in this direction was assisted by
over 30 volunteers.
Besides the direct "on-site" activities that took
place in the District of Ruse, on the national
and international level the direction was
implemented through partnerships with civil
society organizations and institutions in
Bulgaria and through the organization's
membership in the European network
ARETUSA and the global network of
Christian organizations against human
trafficking - COATNET In 2010 we took part
in several national meetings organized by the
National Anti-trafficking
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организации, борещи се срещу трафика КОАТНЕТ. През 2010 година участвахме в
редица национални срещи, организирани
от Националната комисия за борба с
трафика на хора (НКБТХ) и ГД БОП на
МВР, част от които в рамките на
междуправителствени проекти между
България и Холандия и България и
Норвегия. Участвахме в колоквиуми в
Париж и Брюксел - дейности, които
подпомагат изграждането на партньорска
мрежа и разпознаването на
организацията ни извън България. По
отношение на работата по случаи консултирахме и подпомагахме
дългосрочно 2 жени, жертви на трафик, с
цел сексуална експлоатация, подадохме
сигнал, стигнал до досъдебно
производство за дете, жертва на вътрешен
трафик, с цел сексуална експлоатация,
подпомогнахме връщането от чужбина на
един случай на трудова експлоатация.
Дейности и проекти, реализирани в
направлението през 2010:
„Изграждане на транснационален
механизъм за борба с трафика на хора в
Румъния и България"
Основни моменти на проекта през 2010
година бяха реализираните работни
визити в страните - партньори: през
април в Букурещ (продължила в Русе,

Commission (NATC) and the Chief Directorate
"Combating organized crime" with the Ministry
of Interior, as some of them were part of
intergovernmental projects of Bulgaria and the
Netherlands and Bulgaria and Norway. We also
took part in colloquia held in Paris and Brussels
- activities in support of the establishment of a
partnership network and for recognition of our
organization outside Bulgaria.
Regarding the work on cases - we consulted and
provided long term assistance to two women victims of human trafficking with the purpose of
sexual exploitation, filed a report, which reached
pre-trial proceedings level for a child victim of
internal trafficking with the purpose of sexual
exploitation, we helped a victim of labour
exploitation to return from abroad.
The main activities and projects implemented in
this direction in 2010:
"Development of a transnational mechanism to
fight against human trafficking in Romania
and Bulgaria"
Highlights of the project in 2010 were the
working visits to the partner - countries: in April
to Bucharest (continued in Ruse and Sofia and
Peshtera), to Paris in October and in December
to Varna. Another major point was to attract
new, active volunteers. Representatives of the
project partners took part in the working visits:
Caritas France,
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Пещера и София), през октомври в Париж, а
през декември във Варна. Друг основен
момент бе и привличането на нови, активни
доброволци.
В работните визити участваха представители
на партньорите по проекта: Каритас
франция, Каритас Букурещ и Каритас Русе и
на правителствата на франция, България и
Румъния. По няколко причини тези визити
имаха особена полза както за нас, така и за
страната ни: срещите бяха организирани в
столицата с представители на НПО и на
правителството, но и в три града,
характеризиращи се със специфични
особености по отношение на явлението
трафик на хора; към дейността проявиха
интерес и участваха, освен представители на
местната и регионална власт и двама
народни представители, които заявиха
позиция в борбата с трафика на хора; в
работните екипи от българска страна се
включваха представители от местната власт,
в лицето на Община Русе, местни НПО,
както и представители на основните
национални структури в България Националната комисия за борба с трафика
на хора и Държавната агенция за закрила на
детето; посолството на Република франция в
България подкрепи дейността по време и на
двете визити - намерихме подкрепа в лицето
на двама посланика.

Caritas Bucharest and Caritas Ruse as well as
representatives of the governments of France,
Bulgaria and Romania. For several reasons
these visits were particularly useful for us
and for our country: the meetings with
representatives of NGOs and the government
were organized in the capital, as well as in
three other towns, characterized by specific
features in terms of the phenomenon of
human trafficking; in addition to the
representatives of the local and regional
authorities two Members of the Parliament
were interested and took part as well and
expressed their position on the fight against
human trafficking; the Bulgarian working
teams included representatives of the local
authorities on behalf of the Municipality of
Ruse, local NGOs and representatives of key
national bodies in Bulgaria - the National
Anti-Trafficking Commission and the State
Agency for Child Protection; the Embassy of
France in Bulgaria supported the activity
during both visits - we were supported by
two Ambassadors.
In the course of the project activities a new,
numerous and varied volunteer group was
established. Young people from different
schools (not only from the eight schools,
which formally cooperated to the Project in
2009), from different majors of the University
of Ruse, as well as people, who have been
"attracted" by acquaintances of theirs,
contacted us and declared their willingness
to participate in the fight against human
trafficking. Their activity resulted in the
actions and preventive
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В хода на дейностите по проекта се
сформира нова, многобройна и
разнообразна доброволческа група.
Млади хора от различни училища, от
различни специалности на Русенски
Университет, както и „привлечени" от
свои познати, се свързаха с нас и заявиха
желание за участие в борбата с трафика
на хора. Резултат от тяхната активност са
проведените през годината акции и
превантивни кампании, както и
международния младежки форум.
През декември град Русе бе домакин на
финалните събития по проекта, които
обединиха три международни форума. В
тях взеха участие представители на
правителствата, НПО, медии и местна
власт от трите страни, партньори по
проекта. Акцент на събитията бе мирното
шествие с чадъри под надслов: „Защити
ни. Знаем, че те е грижа за бъдещето. Ние
сме бъдещето!", в което взеха участие
близо 200 младежи от България и
Румъния. Международният форум събра
за споделяне на опит и добри практики,
всички заинтересовани страни. Град Русе,
в лицето на своите граждани, НПО,
местна и регионална власт и институции,
както и бизнес сектор, бе достоен домакин
на това събитие.
„Проект за превенция трафика на хора
за създаване на безопасна среда за децата
в България"
През 2010 година приключи
изпълнението на този проект, реализиран
от Каритас Русе и Каритас София, в
партньорство с Каритас България и
НКБТХ и финансиран от Холандската
фондация срещу трафика на жени,
подкрепяща местни инициативи /SRTV/.
Каритас Русе по методика, разработена от
НКБТХ обучи в подготовка и провеждане
на превантивни часове на класа
осемнадесет учители, педагогически

campaigns held last year, as well as in the
international youth forum. In December the
town of Ruse hosted the final events of the
project, which were joined in three international
forums. They were attended by representatives
of governments, NGOs, media and local
authorities from the three countries, partners in
the project. The main event was the peaceful
procession with umbrellas under the title:
"Protect us. We know that you care about the
future. We are the future!", attended by nearly
200 young people from Bulgaria and Romania.
The International Forum gathered all
stakeholders to share their experience and best
practices. The town Ruse, represented by its
citizens, NGOs, local and regional authorities
and institutions and business sector was a
worthy host of this event.
"Project for Human Trafficking Prevention and
development of a safe environment for
children in Bulgaria"
In 2010 we completed this project, implemented
by Caritas Ruse and Caritas Sofia, in partnership
with Caritas Bulgaria and the NATC, funded by
the Dutch Foundation Against Trafficking in
Women, supporting local initiatives /SRTV/.
Caritas Ruse trained eighteen teachers, school
counsellors and psychologists under a
methodology developed by the NATC to carry
out preventive form tutor classes in

ДАЙ СВОЯ ПРИНОС! VOLUNTEER! МАКЕ А DIFFERENCE! СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ! ДАЙ СВОЯ ПРИНОС

съветници и училищни психолози от
градовете Русе, Сливо поле, Две Могили и
Белене. Обученията и предоставените
материали помогнаха на педагогическите
екипи да започнат самостоятелно
провеждане на училищни кампании.
Часове на класа, провеждани на принципа
връстник обучава връстник
През септември със стартирането на новата
учебна година, Каритас Русе разполагаше с
широка мрежа от училища партньори и от
ученици и студенти - доброволци в
направлението. Дейността през годината ни
позволи да поставим началото на
изключително успешната практика подготвени от нас ученици самостоятелно
да организират и провеждат
информационни кампании под формата на
час на класа. Подобни часове се проведоха в
седем училища в град Русе. Това, което е
особено ценно и иновативно в това
начинание е, практическото овластяване на
учениците и младите хора, да бъдат
отговорни участници в обществото. През
2010 година всички наши партньори доброволци, студенти, учители и училищни
директори се разпознават с името Каритас и
на различни обществени събития изразяват
гражданската си позиция, представяйки се
като „доброволец на Каритас Русе".

the towns of Ruse, Slivo pole, Dve mogili and
Belene. The trainings and the materials
helped pedagogical teams start the
independent implementation of school
campaigns.
The form tutor classes were carried out on
the principle of Peer-to-Peer training
In September, when the new school year
started Caritas Ruse already had an extensive
network of partner schools, pupils and
students - volunteers working in the anti
trafficking direction. The activities during the
year enabled us to launch a highly successful
practice -students trained by us organized
and carried out independent information
campaigns as form tutor classes. Such classes
were held in seven schools in the town of
Ruse. What was particularly valuable and
innovative in this initiative was the practical
empowerment of students and young people
to become responsible participants in society.
In 2010 our partners - volunteers, students,
teachers and school headmasters were
identified by the name Caritas on various
public events and expressed their civic
position, representing themselves as "Caritas
Ruse volunteer".
Commemoration of 18 October - the
European Day against Human Trafficking

Честване на 18 Октомври -Европейски ден
за борба с трафика на хора
За четвърта поредна година отбелязахме 18
Октомври с поредица от събития. В
кампанията през 2010 година наши основни
партньори бяха Превантивноинформационният Център към Община
Русе, МД „Елиас Канети", Русенски
Университет и 12 средни училища. На
самия ден

АНИ ДОБРОВОЛЕЦ! ДАЙ СВОЯ ПРИНОС! VOLUNTEER! МАКЕ А DIFFERENCE! СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

доброволци разположиха
информационни кътове на четири
възлови места в града, на които спираха
минувачите и в разговор ги провокираха
да научат повече за трудовата и
сексуалната експлоатация и им даваха
информационни материали. Вечерта
Дом Канети събра много младежи от
града, които разгледаха изложбата на
колажи, посветени на темата и чуха хипхоп песента, посветена на борбата с
трафика, написана и изпълнена от
ученици от Професионална гимназия по
облекло - Русе. Събитията свързани с 18
Октомври продължиха и на следващия
ден с провеждането на дискусия от
студенти на тема: Илюзия и реалност за
живота в чужбина. Да тръгна или да
остана. Кампанията имаше и пообширен израз: чрез съдействието на
Български пощи в 8 малки населени
места в Русенска област и 4 квартала с
концентрирано ромско и бедно
население разпространихме специфична
информационна брошура за видовете
трафик и за отговорността, която носят
участниците в трафика. В град София
направихме кампания с фейм картички разпространихме 25 000 информационни
безплатни картичка в над 100 заведения,
барове и дискотеки. Националният
обхват на кампанията бе изразен в
поставянето на 47 билборда на
български, румънски и турски език,
насочени към потенциалните
трафиканти. Билбордовете носеха
послание за наказателната отговорност
на извършителите на престъплението.
фонд за финансиране на правната
защита на жертви на трафик на хора
Жертвите на трафика са хора, чиито
изконни права са грубо нарушени.
Тяхната цялост и достойнство са
накърнени по особено жесток начин.

This was the fourth consecutive year we
commemorated the 18 October with a series of
events. For the campaign in 2010 our main
partners were the Prevention Information Centre
with the Municipality of Ruse, the International
Elias Canetti Association, the University of Ruse
and 12 secondary schools. On the day itself
volunteers set four information corners on key
locations in town, stopped passers-by, talked to
them and provoked them to learn more about
labour and sexual exploitation, and gave them
information materials. In the evening the Canetti
House gathered together many young people,
who saw exhibition of collages on the theme and
heard the hip-hop song, dedicated to the fight
against human trafficking, written and
performed by students from the Vocational High
School of Tailoring and Clothing Design - Ruse.
The events related to October 18 continued on the
following day with a student discussion on the
topic: Illusion and reality of the life abroad.
Should I stay or should I go. The campaign had
also a broader manifestation: with the assistance
of Bulgarian Posts in 8 small villages in the
district of Ruse, and 4 neighbourhoods with high
concentrations of Roma and pool population we
disseminated a specific information brochure
about the types of trafficking and the
responsibility of the participants in it. In Sofia we
carried out Fame Cards campaign and
distributed 25 000 free information cards at over
100 restaurants, bars and discos. The national
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coverage of the campaign was expressed with
the putting up of 47 billboards in Bulgarian,
Romanian and Turkish targeted at potential
traffickers. Billboards contained information
about the criminal liability of the offenders.
fund for financing the legal protection of
trafficking victims
Trafficking victims are people whose
fundamental rights have been grossly
violated. Their integrity and dignity have been
violated in a particularly cruel way. People
who have become victims of trafficking are
entitled to adequate and competent legal
protection, which is costly and in most of the
cases they are unable to afford it.
Therefore with the help of volunteers and
sponsors we have established a fund for
financing the legal protection of trafficking
victims. Our goal is to provide quality legal
protection to victims paid by the funds we
have raised. We believe that they are entitled
to seek their constitutional rights and to
receive support and protection from both the
state and society. You can support the fund by
sending an SMS with text in Latin letters DMS
ANTITRAFIK on a single donor number 17 777
(for subscribers of GLOBUL, VIVACOM and MTel). The price of one SMS donation is 1,20 BGN
with VAT. For more information please visit
www.dmsbg.com.
A

Хората, станали жертва на трафик имат
право на адекватна и компетентна
юридическа закрила, която струва скъпо и в
повечето случаи те не са в състояние да си
позволят. Именно за това с помощта на
доброволци и спомоществователи ние
създадохме фонд за финансиране на правната
защита на жертвите на трафик на хора. Целта
ни е чрез набраните финансови средства, да
осигурим качествена правна защита на
пострадалите. Ние вярваме, че те имат право
да потърсят своите конституционни права и
да получат подкрепа и закрила, както от
страна на държавата, така и на обществото.
фондът може да бъде подкрепен чрез изпращане
на SMS с текст на латиница DMS
ANTITRAFIK на единен дарителски номер 17 777
(за абонати на GLOBUL, VIVAСОМ и М-Те1).
Цената на един дарителски SMS е 1,20 лева с
ДДС. Повече информация може да намерите на
www.dmsbg.com.
Изгубени в света на
киберпространството
В днешно време Интернет дава все по-големи
възможности - за достъп до новини, до
проучвания и изследвания, до развлечения и
игри, но така също дава пространство за
извършване на престъпления, голяма част от
които -насочени към деца. Работата ни по
този проект е насочена към превенция на
рисковете и опасностите, свързани с
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безразсъдното поведение на
подрастващите при установяване на
контакти в социалните мрежи и
повишаване на разбирането на
родителите и учителите за рисковете в
мрежата, които могат да ги превърнат в
обект на изнудване, насилие, трафик и
др. В тази връзка проведохме анкетно
проучване в партньорски училища на
Каритас Русе, което обхвана ученици,
родители и учители. Чрез анкетите
потърсихме отговори на въпроси,
свързани с използвана в Интернет
терминология, с престъпления,
нарушаване на права и упражняване на
насилие в мрежата и чрез мобилни
телефони. Проучването при децата
показа, че те ежедневно са в Интернет,
близо 95% от тях говорят с приятели, под
10% от тях биха споделили с родителите
или учителите си при възникнал
проблем. При родителите и учителите
проучването отчита висок процент на
ползване на интернет, но и непознаване
на терминологията, използвана в мрежата
сред тийнейджърите. Проектът
„Изгубени в света на
киберпространството" е финансиран от
Европейската Комисия - Отдел "Justice,
Freedom and Security" и се реализира в
партньорство между: IN VIA, Католическа
организация за социална работа с жени в
Берлинската Енория, Германия; Ла
Страда - фондация за борба срещу
трафика на хора и робството, Полша;
Център за подкрепа на семействата на
изчезнали лица, Литва; СОАТМЕТ Мрежа от Християнски Организации
срещу Трафика на Хора, Белгия; Каритас
България, Каритас Русе и Каритас София.

Lost in Cyber World
Nowadays the Internet provides greater
opportunities - access to news, studies and
research, to entertainment and games, but also
provides space for committing crimes, and many
of them are aimed at children. Our work on this
project is targeted at preventing risks and
dangers associated with reckless behaviour of
adolescents when communicating in social
networks and raising the awareness of parents
and teachers about the risks in the network,
which might turn them into subject of extortion,
violence, trafficking, etc. In this respect we have
conducted a survey in Caritas Ruse partner
schools, which covered students, parents and
teachers. In the questionnaires we sought
answers to questions related to terminology used
on the Internet, crime, violation of rights and
using violence in the network and via mobile
phones. The study shows that children spend
time on the Internet every day, nearly 95% of
them communicate with friends, less than 10% of
them would share with their parents or teachers
if there is a problem. The study shows high rates
of internet use by parents and teachers, but
ignorance of the terminology used in the
network by teenagers. The project "Lost in Cyber
World" is funded by the European Commission DG Justice, Freedom and Security and is
implemented in partnership with: IN VIA -a
Catholic organization for social work with
women in the Berlin Parish, Germany; La Strada
- a foundation against human trafficking and
slavery, Poland; Centre for support to the
families of missing persons, Lithuania;
COATNET - a network of Christian
Organisations against Trafficking in Human
Beings, Belgium; Caritas Bulgaria, Caritas Ruse
and Caritas Sofia.
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превенция на трафика, работа на терен,
правна и психологическа помощ на жертвите,
полицейска охрана и др. А в Русе се срещнах с
експерти от града, които очертаха
основните проблеми на местно ниво. Включих
се в отбелязването на Европейския ден за
борба с трафика на хора и в Международния
форум, в който взеха участие младежи и
експерти от България, Румъния и франция.
Тази година беше много важна за мен, защото
доброволната ми дейност в Каритас ми
помогна да науча много нови неща в найразнообразни сфери на живота - право,
психология, социални дейности, управление и
т.н. Не бих казала, че това, което правя е
било безвъзмездно. Най-голямата награда,
която получавам са опита, знанието и
контактите с нови хора. В Каритас създадох
невероятни приятелства, защото тук се
събираме млади хора с една цел - да помогнем
на хората в нужда. Удовлетворението да
видиш усмивки по лицата на хората е
безценно, а това понякога коства толкова
малко усилия. Затова искам да призова всички
младежи и хора, които имат възможност, да
отделят малко от свободното си време,
защото това, което за нас е съвсем простичко,
за някой друг може да означава безкрайно
много.
Зорница Танева, студент 4 курс специалност
„Европеистика" в РУ „Ангел Кънчев"

took part in two trips - to Romania and to France,
where I met people who dealt with various aspects of
this problem - trafficking prevention, on-site work,
legal and psychological assistance to victims, police
protection, etc. In Ruse I met with experts from the
town, who outlined the key issues on the local level. I
took part in the commemoration of the European Day
against Human Trafficking and the International
Forum which was also attended by young people and
experts from Bulgaria, Romania and France. This year
was very important for me because my voluntary work
at Caritas helped me learn many new things in various
areas of life - law, psychology, social work,
management, etc. I would not say that what I did had
been absolutely for free. The biggest reward I got was
the experience, knowledge and contacts with new
people. In Caritas I made amazing friendships, because
here young people gathered together with one goal - to
help people in need. The satisfaction to see the smiles
on people's faces is priceless, and sometimes costs so
little effort. That is why I would like to appeal to all
young people who are able to give some of their free
time, because what is quite simple for us, may mean the
world for others.
Zornitsa Ganeva, a fourth year student majoring in
European Studies at the 'Angel Kanchev" University
of Ruse
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ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО
ПРАВОСЪДИЕ
България е сериозно критикувана от
Европейския съюз поради липсата на
подходяща система за детско и младежко
правосъдие. Действащото към момента
законодателство е в сериозен конфликт с
Конвенцията за правата на детето. То
позволява деца да бъдат обвинявани без
право на защита и без разследващ процес,
който да доказва тяхната виновност.
Липсата на дефиниция в Закона, която
казва какво е „противообществена
проява", както и липсата на комуникация
между отделни нормативни рамки са
причината в България, деца - жертви на
бедност и посегателства от различен тип,
да бъдат третирани като виновни и
следователно наказвани. Разбирайки това,
Каритас Русе счита за нужно да
инвестира усилия за промотиране в
общността на спешната нужда от
изграждане на подходяща система за
детско правосъдие, поставяща в центъра
детето и неговите права. Ние разбираме
колко е трудно за децата и юношите да
живеят в бедност, морални и материални
лишения. Убедени сме, че децата, в
конфликт със закона имат нужда от
нашата подкрепа и разбиране, за да могат
да развият своя потенциал. Водени от тези
ценности през 2010 година Каритас Русе
започна реализирането на проект
„Активни общности в превенция
институционализацията на деца и
младежи", който намери финансова
подкрепа от програмата за
Деинституционализация на фондациите
„Лале" и „ОАК", както и на Каритас
Германия. Проектът е и нов израз на
партньорството между Каритас Русе и
православната организация Дружество за
религиозна и обществена подкрепа на
лишените от свобода (ДРОПЛС). Чрез
него ние изграждаме мрежа от партньори
в лицето на институциите, ангажирани с
детската престъпност и местната власт,
както и привличаме

Bulgaria is strongly criticized by the European
Union due to the lack of an appropriate system
for children's and juvenile justice. The legislation
currently in force is in serious conflict with the
Convention on the Rights of the Child. It allows
children to be accused without the right to
defend and without investigation proceedings
actually proving their guilt. The absence of a
definition of what an "antisocial manifestation" is
and the lack of communication between the
various legislative frameworks are the reasons
for which children, victims of poverty and
various types of abuse in Bulgaria are treated as
guilty and as a result of that are punished.
Realizing the above Caritas Ruse finds it
necessary to invest efforts to promote the urgent
need for establishing a proper children's justice
system within the community, with a focus on
children and their rights. We understand how
difficult it is for children and juveniles to live in
poverty and moral and material deprivation. We
believe that children in conflict with the law need
our support and understanding to develop their
potential.
Guided by these values in 2010 Caritas Ruse
launched the project "Active communities for
prevention of the institutionalization of
children and juveniles", which found financial
support by the Deinstitutionalization Program of
the Tulip Foundation and the OAK Foundation,
and by Caritas Germany. The project was a new
expression of the partnership between Caritas
Ruse and the Orthodox organization Prison
Fellowship Bulgaria. By this project we are
developing a partnership network with
institutions dealing with juvenile crime and local
authorities, and recruiting followers
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съмишленици, представители на общността в
градовете Русе и Враца. Целта е да въведем
алтернативни на институционализирането
мерки за деца, извършители на
противообществени прояви. През месец юли
проведохме обща работна среща на експерти
от двата града, с основна цел да се създаде
подкрепяща институционална среда за
работа. През есента и двете организации
започнаха да работят по случаи, насочени
предимно от училищата. В Русе се подписа
дългосрочно споразумение за
сътрудничество с Местната комисия за борба
с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни, а във Враца с пробационната
служба. През лятото на 2010 година експерт
на Каритас Русе заедно с представители на
всички финансирани от програмата за
деинституционализация организации бе на
едноседмично работно посещение в
Ирландия, където посети социални проекти
на неправителствената организация
Бернардос. Особено интересен опит от това
посещение бе системата за детско правосъдие
в Ирландия и ролята на НПО в нея - оказа се,
че има много общи дейности с нашите
инициативи.
Проектът е изключително иновативен за
нашата страна, а проблемът с липсата на
Детско правосъдие в България тепърва ще
търси решение от държавата. Каритас Русе
продължава да работи в това направление
дългосрочно.
„Близо един до друг" е проект, по който
Каритас Русе започна работа през месец
декември 2010 година. Основните цели на
проекта са намаляване риска от ранно
отпадане от училище на деца от уязвими
групи, намаляване на социална и културна
изолация и насърчаване на диалога между
семейството и училището.
Дейността се финансира от фондация
Америка за България и се изпълнява в
партньорство с Превантивноинформационен център към Община Русе,
ОУ „Никола Обретенов", ОУ „Ангел Кънчев"
и ОУ „Алеко Константинов".

and representatives within the communities
in Ruse and Vratsa. The goal is to introduce
alternative measures to institutionalization of
children with antisocial offences. In July we
held a joint workshop with experts from both
towns, as the main goal was to establish a
supportive institutional environment for
work. In autumn both organizations began to
work on cases reported mainly by schools. In
Ruse we signed a long-term partnership
agreement with the Local Commission for
Combating Juvenile Delinquency and in
Vratsa with the Probation service. In the
summer of 2010 an expert of Caritas Ruse
together with representatives of all the
organizations funded by the
deinstitutionalization program paid a weeklong working visit to Ireland and visited
social projects implemented by the NGO
Bernardos. The experience derived from this
visit concerning children's justice system in
Ireland and the role of NGOs in it was
particularly interesting - it turned out that
there were many activities similar to our
initiatives.
The project is very innovative for our
country, a problem with the lack of
Children's Justice in Bulgaria is yet to be
solved by the state. Caritas Ruse will
continue to work in this direction on the long
term.
Caritas Ruse started working on the project
„Close to each other" in December 2010. The
main goals of the project are diminishing the
risk of school drop-out of children threatened
by this problem, diminishing the social and
cultural isolation and encouragement of an
effective dialog family -school.
The activity is financed by America for
Bulgaria Foundation and is implemented in
partnership with Preventative Information
Centre with the Municipality of Ruse and
three schools - "Nikola Obretenov", "Angel
Kanchev" and Aleko Konstantinov.
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ИНТЕГРАЦИЯ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
За децата с увреждания Каритас Русе
работи вече 11 години, през които
развивахме предлаганите услуги,
въвеждахме нови терапии, изграждахме
партньорства с местните и държавни
структури, с неправителствени
организации, с децата и с техните родители.
От 2009 година Каритас Русе управлява
Дневен център за деца с увреждания
„Милосърдие" с държавно финансиране за
предоставяне на делегирана държавна
дейност в социалната сфера. Дневният
център предлага комплекс от социални
услуги, осигуряващи грижи и задоволяване
на ежедневните рехабилитационни,
здравни и образователни потребности,
организация на свободното време, отдих и
развлечения на децата със специални нужди
от Русе. През 2010 година успешно си
партнирахме и работихме съвместно с
Община Русе, Отдел за закрила на детето
към Дирекция социално подпомагане,
Главна дирекция „Контрол по правата на
детето", Русенски университет „Ангел
Кънчев", Многопрофилна болница - Русе,
Детско-юношески център за психично
здраве, Комплекс за социални услуги за
деца и семейства, Център за настаняване от
семеен тип и много други държавни
институции и неправителствени
организации.
Дневният център се посещава от деца на
възраст от 2 до 18 години, със сензорни и
двигателни нарушения и с ментални
увреждания. Според индивидуалните си
потребности те ползват
кинезитерапевтична, логопедична и
психологична рехабилитация, учебновъзпитателна помощ, занимания с арттерапевт и музико-терапевт. В същото време
на родителите се предоставят консултации
и помощ при отглеждането на децата им,
което им позволи да се

WITH DISABILITIES
For the disabled children Caritas Ruse has been
working for 11 years - during which we
developed the services we offered, established
new therapies, built up partnerships with the
local and state structures, non-profit
organisations, with the children and their
parents. Since 2009 Caritas Ruse has managed
Day centre for disabled children "Charity" with a
state-funded service for the provision of
delegated state activities in the social field. The
Day Centre offers a set of social services
providing care and meeting the daily
rehabilitation, health and education needs,
organizing leisure time, recreation and
entertainment activities of children with special
needs from the town of Ruse. Caritas Rouse
established the Center in 1999 and since 2009 it
has managed a state-funded service for the
provision of delegated state activities in the social
field. In 2010 we had a successful partnership
and collaborated with the Municipality of Ruse,
Department for Child Protection with the
Directorate of Social Assistance, the Directorate
General for Children's Rights Monitoring, "Angel
Kanchev" University of Ruse, Multiprofile
Hospital - Ruse, Youth Mental Health Centre,
Centre for Social Services to Children and
Families, Family-type Accommodation Centre
and many other state institutions and NGOs. The
Day Centre is attended by children aged from 2
to 18 years, with sensory and motor disorders
and mental disabilities. According
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включат по-активно в обществения живот и
да се реализират професионално. През 2010
година 47 деца с увреждания, както и техните
родители и близки са получили услуги при
нас. Мисълта за преодоляване на бедността
при децата с увреждания и особено на онази
бедност - при общуването и изграждането на
приятелства ни насърчи да развиваме
програми за доброволно участие на млади
хора в живота на Центъра. През годината
много младежи -доброволци, както от
мрежата на Каритас, така и от партньорски
училища и организации, работиха, играха и
се забавляваха заедно с децата на
„Милосърдие". Нашите деца станаха
приятели с женския баскетболен тим
„Дунав", посетиха изложби, куклени и
театрални постановки, редовно и с голям
интерес посещаваха различните експозиции
на Регионалния исторически музей в Русе,
разхождаха се в парка, яздиха коне,
подреждаха изложби и участваха в състезания
и пленери. През лятото на 2010 година с
финансовата подкрепа на Каритас
Швейцария Дневният център беше основно
ремонтиран и обновен и в него беше
изграден асансьор, който направи сградата
достъпна за децата с увреждания.

Равни права и равни възможности за всички деца в
град Русе

През 2010 година приключи проект „Равни
права и равни възможности за всички деца в
град Русе". Проектът

to their individual needs, they use
kinesitherapy, speech and psychological
rehabilitation, educational assistance,
activities with an art therapist and a music
therapist. At the same time parents are
provided advice and support in raising their
children, which enables them to participate
more actively in public life, to have a career
and to overcome the social exclusion they are
commonly subjected to. In 2010 47 children
with disabilities and their parents and
relatives were provided services by us. The
thought of tackling poverty among children
with disabilities and especially the poverty in
communication and building friendships
encouraged us to develop volunteering
programs for young people in the Centre.
Last year many young volunteers from the
Caritas network, as well as from the partner
schools and organizations worked, played
and had fun with the children at the
Milosardie Center. Our children became
friends with the women's basketball team
"Dunav", visited exhibitions and puppet
theatre performances, visited the various
exhibitions of the Regional Museum of
History in Ruse regularly and with great
interest, went on hikes and walks in the park,
rode horses, arranged exhibitions and
participated in competitions and workshops.
In the summer of 2010 with the financial
support of Caritas Switzerland the Day
Center was renovated and redecorated and a
lift was installed, which made the building
accessible to disabled children.
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създаде интегрирани клубове по
интереси, в които взеха равно участие
деца с увреждания и деца без
увреждания. Водещи на Клубовете бяха
специалисти с интересни за децата
професии, представители на обществени
и културни институции, което доведе до
въвличането на тези институции в
дейности по проекта. Клубовете се
провеждаха всеки ден, като част от
графика на децата с увреждания,
посещаващи Дневен център
„Милосърдие". Те предоставиха
пространство за общуване между
различни деца от различни социални
групи по време на съвместни интересни
дейности. Програмата на Клубовете бе
придружена от излети, организирани
градски инициативи и изложби, които
осигуриха публичност на дейността и
показаха, че равното участие на
различните деца е възможно, когато има
воля за него и добра организация.
Проектът оказа ефект върху всички
участници в него - деца с и без
увреждания, платен екип и доброволци,
партньори и съмишленици. Основен
резултат от проекта е факта, че
въвлечените в дейността деца без
увреждания в последствие станаха
доброволци на организацията. Те откриха
удоволствието да общуват с децата с
увреждания и да участват в съвместни
инициативи. Съществен резултат е и че
след приключването на проекта всички
въвлечени в изпълнението му са
мотивирани да намерят начини за
неговото продължаване. Проектът беше
реализиран с финансовата подкрепа на
фондация за реформа в местното
самоуправление /ФРМС/, чрез
финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.

The project "Equal rights and equal opportunities for all
children in the town of Ruse" was completed in 2010.
Integrated interest clubs were established under
the project and children with and without
disabilities participated in them on equal basis.
The leaders of the clubs were specialists with
professions in which the children were interested
- representatives of public and cultural
institutions, which led to involving these
institutions in the project's activities. Gatherings
of the clubs were held every day as part of the
schedule of the disabled children who attend the
"Charity" Day Centre. These clubs provided
space for communication among children from
different social groups while being involved in
common interesting activities. The program of
the clubs included outings in the open, organized
town initiatives and exhibitions which ensured
publicity of the action and proved that equal
participation of different children is possible
when there is will and good organization. The
project influenced all participants -children with
and without disabilities, paid team members and
volunteers, partners and adherents. The most
important result from the project is the fact that
the children without disabilities who were
involved in the action consequently became
volunteers of the organization. They discovered
the pleasure of communicating with disabled
children and taking part in common initiatives.
Another essential result is that after the project's
end, all participants were motivated to find a
way to make it continue.
The project was realized with the financial aid of
the Foundation for Local Government Reform
/FLGR/ through the financial mechanism of the
European Economic Area.
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и къде да наблегна, за да съм му по-полезна.
Клубовете по интереси, излетите сред
природата, екскурзиите, както и
посещенията на деца от други училища,
които доброволно участват в свободните
Занимания, само ме изпълват с надежда, че
непознатата допреди години дума
„интеграция" в нашия Дневен център е
изпълнена със съдържание. Аз съм майка, която
е направила своя избор, като съм променила
напълно живота си и съм се посветила изцяло
на отглеждането на Енислав. С голям опит
съм в търсенето на пътеки и решаване на
проблеми. Детето ме научи на търпение,
спокойствие и уравновесеност, а Центърът ми
даде надеждата, че моето дете може да бъде
прието като всички останали и не е
„различно", за което съм безкрайно благодарна.
Хубавите истории трябва да бъдат
разказвани... и да бъдат чути,защото са
реалност.

about his condition and development, I receive
consultations on what to do and what to emphasize
on in order to be more useful for him. The Hobby
clubs, outdoor trips, excursions and visits by children
from other schools who voluntarily participate in the
free activities just fill me with hope that the word
"integration" which was unknown a year ago has
been filled with content in our day centre, l a m a
mother and I have made my choice by completely
changing my life and devoting myself entirely to
raising Enislav. I have great experience in searching
paths and problem solving. My child has taught me
to be patient, calm and balanced, and the Centre gave
me hope that he could be accepted like everyone else
not as "different", and I am really grateful for that.
Good stories should be told ... and heard because they
are real.
Nonka Todorova, mother of Enislav Tsonev

Нонка Тодорова, майка на Енислав Цонев
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ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Икономическата криза пряко засегна
голяма част от домакинствата в България,
доведе до промени в социалното
равновесие и взаимоотношения, принуди
много хора да ограничат своите разходи за
храна, медицински услуги и лекарства. В
тази връзка Каритас Русе продължи да
работи по няколко проекта за
предоставяне на социална закрила и
медицински грижи на възрастни хора в
неравностойно положение, изпълнявани в
домашна среда.
2010 година беше първата година на
тригодишния проект Мобилен
консултативен център за хора с
увреждания и техните близки от област
Русе, финансиран от немската
организация Action Mensch, в
сътрудничество с Обединение социални
служби на католическите жени, Германия
и Каритас Русе. Основната цел и
предизвикателство пред нашата работа
през годината беше въвеждането и
утвърждаването на модел на комплексни

НЕАLТНСАRЕ AND
SOCIAL SERVICES IN
COMMUNITY
The economic crisis directly affected the majority
of households in Bulgaria, led to changes in the
social equilibrium and relationships, forced
many people to reduce their expenditure on
food, medical services and medicines.
Caritas Ruse manages several projects
implemented at home for the provision of social
protection and medical care for the
disadvantaged elderly.
2010 was the first year of the three-year project
Mobile Consultative Centre for disabled
people and their families within the district of
Ruse, funded by the German organization
Action Mensch, in cooperation with Sozialdienst
katholischer Frauen Gesamtverein and Caritas
Ruse. The main objective and challenge for our
work last year was the introduction and
strengthening of a new model of integrated
services to the community, reaching people with
disabilities who were not covered by the social,
public education and health system in Bulgaria,
and who were not convinced that they should
and could improve their status, who had the
potential and abilities to assert their rights. The
project was supported by a mobile team of a
social worker, psychologist and lawyer, who
consulted 149 people with disabilities and their
families. The main part of the work was to
establish cooperation and networking practices
with the Directorate of Social Assistance,
Department "Disabled people and social
services", with public and private institutions
and organizations, which supplemented the
assistance provided by the team and facilitated
the access to social services provided in the
community for people with disabilities and their
families.
Since 1995 Caritas Ruse develops the "Meals on
Wheels" Soup kitchen. In 2010, 40 disabled,
lonely, sick and handicapped people from the
town benefited from the services of
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услуги, предоставяни в общността, чрез
които да достигнем до хора с увреждания,
които не са обхванати от социалната,
образователната и здравната система в
България, които не са убедени, че трябва и
могат да подобрят своя статус, които
нямат потенциала и възможностите да
отстояват своите права. Към проекта
работи мобилен екип от социален
работник, психолог и юрист, които
предоставиха 149 консултации на хора с
увреждания и на техните близки. Основна
част от работата беше и изграждането на
сътрудничество и работа в мрежа с
Дирекция Социално подпомагане, отдел
„Хора с увреждания и социални услуги", с
държавни и неправителствени
институции и организации, което
допълни помощта, предоставяна от екипа
и улесни достъпа на хората с увреждания
и на техните близки до социалните
услуги, предлагани в общността.
От 1995 година в Русе Каритас
осъществява социална кухня „Храна на
колела". През 2010 година 40 трудно
подвижни, самотни, болни и
инвалидизирани хора от града се ползваха
от услугите на проекта. Освен топлата
храна, която получаваха в своите домове,
те бяха посещавани от доброволци на
организацията, които ги подпомагаха в
ежедневните дейности, придружаваха ги и
ги насочваха към алтернативни услуги в
общността, предоставяха им хуманитарни
помощи и най-важното - връщаха в техния
живот радостта от споделянето и
взаимността с близък човек.
Каритас Русе ръководи два Центъра за
домашни грижи - в Русе и в Белене, част
от националната програма на Каритас
България. Ползватели на услугите са
болни, трудно-подвижни хора и хора с
хронични заболявания, които получават в
своите домове медицински и социални
услуги, съобразно назначенията на
лекуващите им лекари и индивидуалните

the project. Besides the warm food they received
at home, they were visited by volunteers of the
organization, who assisted them in their
everyday activities, accompanied them and
directed them to alternative community services,
provided humanitarian aid and more
importantly -returned the joy of sharing and
reciprocity with a close person in their lives.
Caritas Ruse manages two Home care centres in Ruse and in Belene, both part of the national
program of Caritas Bulgaria. Users of services
are people who are ill, with mobility difficulties
and people with chronic illnesses who receive
medical and social services at home, in
compliance with the treatment prescribed by
their doctors and their individual needs. In 2010
the nurses in Ruse provided services to 116
people, and the Belene team - to 62 people. The
most demanded medical services are prevention of decubitus, bandages, control of
medicines, health advice, and blood pressure
control. The clients use the medical equipment
and aids, provided by the Centres in accordance
with their needs. A substantial part of the job of
the nurses is to provide information on social
and medical services provided by the state and
municipal bodies and the non-
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им потребности. През 2010 година
медицинските сестри в Русе обслужиха
116 човека, а екипът от Белене - 62 човека.
Най-търсените медицински услуги бяха профилактика на декубитус, превръзки,
контрол на лекарства, здравни съвети,
контрол на кръвно налягане. Според
нуждите си клиентите ползваха
медицински инвентар и помощни
средства, които им бяха предоставяни от
Центровете. Съществена част от работата
на медицинските сестри беше и
предоставянето на информация за
социални и медицински услуги,
извършвани от държавни и общински
структури и неправителствен сектор в
съответното населено място.
От седем години ползвам услугите на
Центъра за домашни грижи към Каритас
Русе. Първо моят съпруг беше клиент на
проекта, а сега и аз. Близките ми са 0 чужбина
и екипът на Каритас се е превърнал в част от
моето ежедневие, мога да кажа - в част от
моето семейство. Техните грижи и съвети
ми помагат да се чувствам добре и запазват
усещането в мен, че все още има хора и
организации, които работят в полза на
хората.
Дора Петкова, 84 години, Русе
През 2010 година Каритас Русе работи с
двама българи, завърнали се в България
след престой в Белгия - част от програмата
на Каритас Белгия за подпомагане на
доброволно завърнали се българи.
Единият от случаите беше на човек с
тежко физическо увреждане, лекуван
продължително в белгийска болница.
След завръщането си в Русе се оказа, че
той няма дом и семейство, при които да
бъде настанен, има нужда от социални
грижи и рехабилитация. За успешната
реинтеграция на този човек си
сътрудничихме със социалните служби в
Русе. Проектът се финансира от
белгийската държавна агенция FEDASIL и
се осъществява с партньорското участие
на организации на Каритас в страни на
произход на емигранти в Белгия.

governmental sector in the respective location.
I have used the services of the Home care Centre of
Caritas Ruse for 7 years. In the beginning my
husband was a client of the project, now - I am too.
My relatives are abroad and the team of Caritas has
become a part of my daily round, I can say - a part of
my family. Their cares and advice help me feel in
good condition and keep the feeling and belief in me
that there are still people and organisations which
work for the benefit of the people in need.
Dora Petkova, 84 years old citizen of Ruse
In 2010 Caritas Ruse worked with two
Bulgarians who returned to Bulgaria after a stay
in Belgium - part of the Caritas Bulgaria and
Caritas Belgium programme for helping
voluntarily returning Bulgarians. One of the
cases was with a person with severe physical
disability, treated continuously in a Belgian
hospital. After he returned to Ruse it turned out
that he had no home or family to stay with and
needed care and rehabilitation. We worked in
close cooperation with the social services in Ruse
for the successful reintegration of this person.
The project is financed by the FEDASIL Belgian
state agency and is implemented with the
partnership of Caritas organisations in countries
of origin of immigrants in Belgium.
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ОТГОВОР ПРИ
БЕДСТВИЯ И
ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ
От самото си създаване през 1992 година
Каритас Русе развива и работи по
направление Отговор при бедствия и
хуманитарни кризи. През тези 19 години
изградихме мрежа от доброволци на
територията на Северна България,
създадохме пратньорства и натрупахме опит
в предоставянето на хуманитарна помощ и
отговор при бедствия.
През 2010 година Северна България пострада
от две тежки наводнения. През месец март
Северозападната част на страната остана под
вода, в резултат от проливните дъждове,
обилното снеготопене и покачването на
нивото на реките Дунав и Тимок. В градовете
Брегово и Видин беше обявено бедствено
положение. Въпреки мерките за
предотвратяване на сериозни наводнения,
природната стихия нанесе щети на над 200
къщи и заля над 15 000 декара обработваеми
земи в района на Брегово, а във Видин
пострадаха над 1000 къщи от ромската
махала. Каритас Русе се включи в действията
за подпомагане на бедстващото население за период от 4 месеца 391 семейства получиха

EMERGENCY AND
HUMANITARIAN CRISES
RESPONSE
Caritas Ruse has developed and worked on
Emergency and Humanitarian Crises
Response direction since its establishment in
1992. During these 19 years we built up a
volunteer network on the territory of
Northern Bulgaria, laid the foundations of
partnerships and accumulated experience in
the provision of humanitarian aid and
emergency response. In 2010, Northern
Bulgaria suffered from two severe floods. In
March, the Northwest part of the country
remained under water as a result of pouring
rains, abundant snow melt and the rising
level of the rivers Danube and Timok. An
official state of emergency was announced in
the towns of Vidin and Bregovo. Despite the
measures to prevent serious floods, the
natural disasters damaged over 200 houses
and flooded more than 1 500 hectares of
farmland in the area of Bregovo, and in Vidin
over 1 000 houses in the Roma
neighbourhood were damaged. Caritas Ruse
participated in the activities in support of the
people in distress - for a period of 4 months a
total of 391 families received health and food
aid. The second wave of floods seriously hit
North-eastern Bulgaria, where pouring rains
and hailstorms in July flooded hundreds of
homes, destroyed orchards and vegetable
production - the main source of livelihood in
the villages. A team of Caritas Ruse visited
the affected regions, held meetings with the
mayors of the villages and towns, with
representatives of the Civil protection
directorate, the Social services, Red Cross,
held talks with many of the affected people.
After assessment of the extent of the damage
the worst affected families received 600
health aid packages, 580 packages of food
products, and 98 families were provided
building materials
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санитарни и хранителни пакети. Втората
вълна на наводненията засегна сериозно
Североизточна България, където
проливните дъждове и градушки през
месец юли наводниха стотици къщи,
унищожиха овощна и зеленчукова
продукция - основен източник на
препитание по селата. Екип на Каритас
Русе посети пострадалите райони,
проведе срещи с кметовете на населените
места, с представители на Гражданска
защита и на социалните служби, на БЧК,
проведе разговори и с много от
пострадалите хора. След направената
оценка на степента на пораженията найтежко пострадалите семейства получиха
600 санитарни пакета, 580 пакета с
хранителни продукти, а на 98 семейства
бяха предоставени строителни
материали, с които да ремонтират своите
домове. В населените места, в които
Каритас Русе има изградени структури,
са сформирани екипи от доброволци за
отговор при бедствия. За подобряване
качеството им на работа през 2010 година
екипите преминаха две обучения „Отговор в бедствени ситуации" и
„Първа психологична помощ при
бедствия, аварии и катастрофи". На
обученията присъстваха и представители
на Гражданска защита и на Българския
червен кръст.
Енорийските офиси в Белене, Малчика и
Русе продължиха да бъдат близо до
човека в нужда. През 2010 година
стотици хора, изпаднали в социална
изолация и невъзможност да се грижат за
себе си и за своите семейства получиха
хуманитарни помощи и социална
подкрепа. Голяма помощ за това ни
оказва програмата за получаване на
дрехи втора употреба от Каритас
Швейцария, както и от други дарители
от страната и чужбина.

to repair their homes.
Volunteer teams for disaster response were
formed in villages and towns where Caritas Ruse
had structures. In order to improve the
performance in case of disasters, in 2010 the
teams completed two training courses - "Disaster
response" and "First psychological aid in
disasters, emergencies and catastrophes". The
training courses were attended also by
representatives of the Civil protection directorate
and the Bulgarian Red Cross. The parish offices
in Belene, Malchika and Ruse remained close to
the people in need. In 2010 hundreds of people
excluded from society and unable to take care for
themselves and their families received
humanitarian aid and social support. The
program for second-hand clothes by Caritas
Switzerland and the other donors within the
country and abroad were of great help for us.
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ОРГАНИЗАЦИОННО И
ДУХОВНО РАЗВИТИЕ
За нас като организация, изпълняваща
социалната дейност на Католическата
църква и работеща с доброволци,
организационното развитие е съвкупност
от действия, целящи повишаване на
професионализма и ефективността на
работата на доброволците и служителите,
съчетани с действия за духовно развитие.
През 2010 година Каритас Русе осъществи
два проекта, финансирани от
Регионалния фонд за Югоизточна Европа
- проект за сътрудничество в сферата на
насърчаване развитието на
доброволчеството, финансиран от СRS и
Каритас Италия. Каритас Белене обедини
младите хора на града в проект
„Възраждане на доброволческите
традиции". В него взеха участие ученици

CAPACITY AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT
For us as an organization implementing the
social activities of the Catholic Church and
working with volunteers, organizational
development is a set of actions aimed at
increasing the professionalism of staff and
volunteers and work efficiency, in combination
with actions for their spiritual development. In
2010, Caritas Ruse implemented two projects
funded by the Regional Fund for South-east
Europe - a project for cooperation in promoting
the development of volunteering, sponsored by
CRS and Caritas Italy.
Caritas Belene united the young people in the
town in the project "Revival of volunteer
traditions". Students and school psychologists
from both municipal schools - "Vasil Levski"
Primary School and "Dimcho Debelyanov"
Secondary General School took part in the
project. Young volunteers together with
animators from Caritas Belene held free
discussions among their peers on subject
"Volunteering and poverty. Where is my place?"
and initiated a campaign for doing good things
at schools. A few of the proposed ideas for a
change were implemented - the children met
with members of the Club for disabled people,
drew up student posters about the problems of
poverty and social exclusion and cleaned up and
improved areas in and around their schools.
The second project of the program was
"Establishing expert panels on the parish

и училищни психолози от
двете общински училища - ОУ „Васил
Левски" и СОУ „Димчо Дебелянов".
Младите доброволци заедно с аниматори
от Каритас Белене проведоха свободни
беседи сред своите съученици на тема
„Доброволчеството и бедността. Къде е
моето място?" и инициираха кампания за
добротворство в училищата. От
събраните идеи за промяна бяха
реализирани няколко - децата проведоха
срещи с членовете на Клуба на инвалида,
изработиха ученически плакати за
проблемите на бедността и социалната
самота и почистиха и подобриха
районите в и около своите училища.
Вторият проект от програмата беше
„Изграждане на експертни групи на
енорийско ниво за фондонабиране и
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мобилизиране на капацитета на
общността". В него взеха участие
представители на енорийските организации
на Каритас Русе, които преминаха обучение
„Развиване на умения за набиране на
средства в общността" и реализираха
дарителски кампании за решаване на
социални проблеми в енориите. През 2010
година в село Малчика завърши строежът на
нов енорийски дом, където се подслони и
Енорийският офис на Каритас Малчика.
Той беше построен с финансовата подкрепа
и на Каритас Амрбозиана -италианска
организация, с която Каритас Малчика
работи от години. Каритас Русе осигури
средства за обзавеждане и компютър за
новия енорийски офис.

През 2010 година много млади хора се
обърнаха към организацията с желание за
доброволна работа. За младите доброволци
Каритас организира тематични обучения,
включи ги в Училището на Каритас,
предостави им пространство за срещи и
изява. През месец август доброволци на
Каритас Русе участваха, заедно с много
млади хора от Югоизточна Европа, в Лятно
училище за доброволци в Словения. През
септември група от 5 доброволеца от
направление Трафик на хора бяха на
работно посещение в град Бордо, франция,
за да изследват как живеят българите в
Бордо, с акцент върху нелегално
пребиваващите там хора. За да отговорим
на нуждите на нашите клиенти и на
стандартите за предоставяне на услуги,
наетите служители на организацията
преминаха редица обучения и
професионални обмени, бяха насърчавани
да изграждат партньорства с местни и
държавни структури и НПО.

level for fundraising and mobilization of the
community's capacity". In the project
participated representatives of the parish
organizations of Caritas Ruse, who received
training in "Developing skills for fundraising
within the community" and implemented
fundraising campaigns for addressing the social
problems in their parishes. The building of a new
Parish Home in the village of Malchika was
completed in 2010 and the parish office of Caritas
Malchika was sheltered there. Caritas
Ambrosiana - an Italian organisation which has
worked with Caritas Malchika for years - was
among the financial contributors. Caritas Ruse
provided funds for the equipment and a
computer for the new parish office.
In 2010 many young people approached the
organization with a desire to do voluntary work.
Caritas organized thematic training sessions for
the young volunteers and included them in the
Caritas School, gave them space for meetings and
contribution. In August 2 of the volunteers of
Caritas Ruse attended a Summer school for
volunteers in Slovenia, along with many young
people from South-east Europe. In September a
group of 5 volunteers working in direction
Trafficking in human beings paid a working
visit to the city of Bordeaux, France, to explore
how Bulgarians live in Bordeaux, with an
emphasis on people residing there illegally. In
order to meet the needs of our customers and
the standards of service, employees of the
organization have undergone a number of
trainings and professional exchanges, and have
been encouraged to build partnerships with local
and state structures and NGOs.
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КАМПАНИИ, АКЦИИ,
ИНИЦИАТИВИ
Във връзка с Европейската година за борба с
бедността и социалното изключване Каритас
Европа постави началото на кампания под
надслов „Нулева бедност -действай сега".
Като част от голямото семейство на Каритас,
Каритас Русе се включи и подкрепи
кампанията с различни инициативи и акции
в цяла Северна България.
Заедно с МД „Елиас Канети" инициирахме
дискусия за бедността, която официално
постави начало на кампанията в Русе.
Обърнахме се към гражданите, местната
власт, партньори с призива да подкрепят
Петицията - за премахване на детската
бедност, за гарантиране на поне минимално
ниво на социална защита, за увеличаване на
броя на социалните и здравни услуги и
създаване на „приемлива работа за всеки" и
събрахме близо 5 000 подписа.
Кампанията беше широко подкрепена от
младите доброволци на Каритас Русе, с чиято
всеотдайна работа и идеи бяха организирани
две кампании в Русе и с. Малчика. В Русе
акцията провокира интереса на хората към
работата на Каритас Русе, предизвика дебати
и спорове, но акумулира и подкрепа. За 2 дни
събрахме над 1 300 подписа, както и средства
за фонда на организацията „Русе за децата на
Русе". Младите доброволци на Каритас
Малчика заедно с доброволци на Каритас
Амброзиана представиха различните лица на
бедността в снимки,

CAMPAIGNS, ACTIONS,
INITIATIVES

In honour of the European year for
combating poverty and social exclusion,
Caritas Europa initiated a campaign entitled
"Zero poverty - act now". As part of the big
family of Caritas, Caritas Ruse joined and
supported the campaign with various
initiatives and actions throughout Northern
Bulgaria. Together with the International
"Elias Canetti" Society, we initiated a
discussion about poverty, which officially
laid the beginning of the campaign in Ruse.
We appealed to the citizens, the local
authorities, partners to support the Petition's
request for eliminating child poverty, for
guaranteeing at least minimum level of social
protection, for increasing the number of
social and health services and for creating an
"acceptable job for everyone", and we
collected nearly 5 000 signatures.
The campaign was widely supported by the
young volunteers of Caritas Ruse with whose
devoted work and ideas two campaigns in
Ruse and in Malchika were organized. In
Ruse the action provoked people's interest in
the work of Caritas Ruse, it triggered debates
and disputes, and gathered support. For 2
days we collected more than 1 300 signatures,
as well as means for the fund of the
organization "Ruse for the children of Ruse".
The young volunteers of Caritas Malchika
together with volunteers from Caritas
Ambrosiana presented the various faces of
poverty in photos, pictures and collages
arranged on a special wall. This wall was
symbolically demolished and displayed the
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рисунки и колажи, подредени на
специална стена. Тази стена беше
символично разрушена и показа работата
на енорийските и епархийни
организации на Каритас в България,
работа, посветена на борбата с бедността
и социалното изключване. За този ден в
едно малко село на Северна България 238
човека, подкрепиха с подписа си
кампанията. Денят на Каритас също
премина под призива за „Нулева
бедност". Свещениците в своите
проповеди отделиха специално място за
Каритас и за кампанията, която тя
провежда в цяла Европа, за отговорността
и важността на всеки един в борбата с
бедността.

work of the parish and diocesan organisations of
Caritas in Bulgaria, work, dedicated to combating
poverty and social exclusion. On this day, in one
small village located in Northern Bulgaria, 238
people supported the campaign with their
signatures. The Day of Caritas also passed under
the motto "Zero poverty". The priests paid special
attention in their sermons to Caritas and the
campaign it was running all over Europe
focusing on the responsibility and importance

Бях избрала да уча социална работа и
педагогика в Германия, но преди да започна
следването си реших да проверя дали
наистина това е сферата, в която искам да
се развивам. Живея в град Русе и бях чувала за
проектите на Каритас Русе,за хората, на
които помагат и с които работят. При
първата ми среща в организацията се
запознах с нейната дейност и получих
предложение да развия с мои идеи и труд
кампанията „Нулева бедност - Действай
сега". Предложението беше изключително
интригуващо и от следващия ден, с
помощта на екипа на Каритас,започнах
работа. Работата беше много динамита и
интересна: сформирах група от доброволци,
обсъждахме идеи, изработихме брошура и
проведохме двудневната акция „Помогни с
това кафе". Какъв беше резултатът - много
хора от града, подкрепиха с подписите и
даренията си кампанията и Каритас Русе. А
резултатът лично за мен беше, че
почувствах силата от това да твориш
промяна, споделих идеи с много хора, но найважното - получих силна мотивация за
предстоящото ми следване и чувството, че
съм направила правилен избор.
Антония Месечкова, 20 години, студент по
социална работа и педагогика в Дюселдорф
През 2009 година, водени от разбирането,
че всяко дете има право да порасне в
безопасно и здраво семейство, Каритас
Русе основа Дарителски фонд „Русе за
децата на Русе". С помощта на дарения
от гражданите и бизнеса на град Русе,
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оказахме подкрепа на 12 деца - да останат в
своите семейства, да получат адекватно
лечение, да продължат образованието си и
да не отпаднат от училище. При
решаването на всеки един случай
подхождахме комплексно - освен
предоставянето на финансова помощ, ние
консултирахме хората, свързвахме ги с
други доставчици на социални услуги,
търсехме заедно с тях решения за
преодоляване на личната им криза и
постигане на поне минимална сигурност
за бъдещето.
За Каритас Русе вече стана традиция да
празнува Деня на детето с деца от град
Русе. През 2010 година заедно с МД „Елиас
Канети" и храм „Свети Иван Рилски", с.
Брестовица, организирахме в Парка на
младежта весел празник „На лагер в
града". Главни действащи лица бяха
децата от Дневен център „Милосърдие", от
Дома в село Брестовица, от
предучилищните класове и начален курс
на СОУ „Васил Левски", от Дом „Надежда",
както и много русенчета със своите
родители. В игрите и заниманията децата
бяха подпомагани и водени от
доброволците на Каритас Русе -студенти
от Клуб „Европеистика" към РУ „Ангел
Кънчев", студенти специалност начална
педагогика, както и ученици от горен курс
на СОУЕЕ „Константин Кирил философ",
Русе.
Каритас Малчика беше домакин на
Годишната среща на доброволците на
Каритас Русе, която се проведе в
навечерието на Деня на доброволеца - 5
декември. 50 доброволеца от различни
възрасти се събраха в новопостроения

Caritas Ruse set up a Donations fund "Ruse for
the children of Ruse". With the aid of
donations by citizens and the business of the
town of Ruse, we supported 12 children to stay
with their families, to receive proper health
treatment and continue their education so that
they would not drop out of school. When
solving each separate case we applied a holistic
approach - besides providing financial aid, we
consulted the people, we put them through
with other suppliers of social services and we
tried to find solutions together with them for
overcoming their personal crisis and ensuring at
least a minimum security for their future.
It has become a tradition for Caritas Ruse to
celebrate the Day of the child with children
from Ruse. In 2010, together with the
International "Elias Canetti" Society and the
church of Saint Ivan Rilski in the village of
Brestovitsa, we organized a gala day in the Park
of Youth under the motto "Camping in town".
The main characters were the children from the
"Charity" Day Centre, the Home in the village of
Brestovitsa, the children from the preschool
classes and the junior pupils at the Secondary
School "Vasil Levski", from "Nadezhda" Orphan
Home as well as many other children from Ruse
who came with their parents. The games and
the activities for the children were assisted and
conducted by the volunteers of Caritas Ruse students from the European Studies Club at the
Ruse University, students studying primary
pedagogy, as well as senior students from the
Secondary School of European Languages in
Ruse.
Caritas Malchika hosted the Annual meeting of
the volunteers of Caritas Ruse which was held
in the eve of Volunteer Day - the 5th of

енорийски дом в селото и станаха част от
празника. Програмата за деня включи
лекция срещу насилието в семейството,
изнесена от отец Валтер, духовна беседа от
отец Ремо на тема доброволчеството в
Каритас, последвани от споделяне на опит и
идеи за работа в общността, представен от
енорийските отговорници на Каритас
Белене, Малчика и Русе. Всеки един от
доброволците получи поздравителен адрес и
благодарност за своята отдаденост и
доброволна работа в полза на хората в нужда.
За десета поредна година Каритас Русе
запалва „10 милиона светлини за мир" кампания на Каритас франция. В дните
преди Коледа екипите в енорийските
организации се обърнаха към своите
съграждани с призива да осветят със свещи
емблематична сграда и да отправят обща
молитва за мир и солидарност по света. Така
в Белене доброволци изписаха „мир" със
запалени свещи, в Русе енориашите осветиха
Коледната пещера пред Катедралния храм
„Свети Павел от Кръста". На 14 декември
отново в Русе младежи от България и
Румъния, участници в Международния
форум, посветен на Борбата с трафика на
хора, се подредиха пред Съдебната палата в
огромен удивителен знак, който грейна от
запалените стотици свещи - знак на
съпричастност към кампанията и
солидарност към Годината за борба с
бедността, но и призив за внимание и грижа
към проблема - Трафик на хора.

December. 50 volunteers of various ages
gathered in the newly built parish home in the
village and took part in the celebrations. The
agenda included a lecture against domestic
violence delivered by father Valter, a spiritual
talk on the subject: "Volunteering in Caritas"
given by father Remo, followed by sharing
experience and ideas regarding the work in
the community conducted by the parish
coordinators of Caritas Belene, Malchika and
Ruse. Each one of the volunteers received
congratulations and gratitude for their
devotedness and voluntary work in favour of
the people in need.
For the tenth consecutive year, Caritas Ruse lit
"10 million lights for peace" - the campaign
of Caritas France. In the days before
Christmas, the teams of the parish
organizations appealed to their fellow-citizens
to illuminate with candles a building and to
offer a united prayer for peace and solidarity
all over the world. Thus in Belene, volunteers
wrote out "peace" with lit candles, and in
Ruse parishioners illuminated the Christmas
cave in front of the "St Paul of the Cross"
Cathedral. In Ruse, on December the 14th,
youngsters from Bulgaria and Romania,
participants in the International Forum
dedicated to fighting Human trafficking,
gathered in front of the Court
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Expenses for 2010
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ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИ
Получени хуманитарни
помощи за 2010 г.

Раздадени хуманитарни
помощи за 2010 г.

24 202 лв./BGN

24 202 лв./ВGN

HUMANITARIAN AID
Received humanitarian
aid in 2010

Allocated humanitarian
aid in 2010
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THANK YOU!

БЛАГОДАРИМ ВИ!
Уважаеми дарители, партньори, доброволци,
служители и сътрудници,

Dear donors, partners, volunteers, employees
and associates,

дарените от вас средства и време направиха
възможна нашата работа за хората в нужда,
вашето доверие и всеотдайност ни
окуражаваха през всеки един ден на
изминалата година, а вашия ангажимент към
борбата с бедността ни насочваше все понапред към постигането на свят на надеждата,
толерантността и социалната справедливост,
свят, който вярваме, че е възможен. От името
на Каритас Русе изказвам най-искрената си
благодарност за щедростта и доверието, които
ни оказахте през 2010 година! Вашата
подкрепа ни позволява да работим за хората,
които в най-голяма степен се нуждаят от
помощта и солидарността на останалите. Но
най-важното - чрез нас ви благодарят и всички
хора, с които сме работили - децата с
увреждания и техните родители, самотните
възрастни хора, децата и семействата в
неравностойно социално положение.

the donated resources made our work for the
people in need tangible, your confidence and
devotion encouraged us each and every day
of the past year and your commitment to
combat poverty propels us forward to a
world of hope, tolerance and social justice, a
world that we believe is possible. On behalf
of Caritas Ruse I hereby express our sincere
gratitude for the generosity and trust you
gave us in 2010! Your support enabled us to
work for the people who needed help and
solidarity of others the most. But most
importantly - all the people with whom we
have worked - disabled children and their
parents, lonely elderly people, socially
disadvantaged children and families would
like to thank you through us.
Sincerely,

С уважение,

Стефан Марков
Изпълнителен директор

Stefan Markov
Executive Director

Как можете да помогнете
За да продължим нашата работа за
осигуряване на дълготрайна промяна и
социална справедливост, Каритас Русе се
нуждае от Вашата подкрепа и за в бъдеще.
Когато дарявате на Каритас Русе, Вие имате
възможността да избирате от широк спектър
от проекти за развитие и подкрепа и да
насочите Вашето дарение за проекта, който
смятате за най-важен. Ние гарантираме, че
дарението Ви ще достигне точно до указаното
от Вас направление.
Помогни на промяната!

How can you help
In order to continue our work and ensure
long-lasting change and social justice, Caritas
Ruse needs your support in the future. When
you donate to Caritas Ruse, you can choose
from a wide range of development and
support projects and target your donation to
the project that you consider the most
important. We guarantee that your donation
will reach exactly the destination you have
specified.
Support the change!

Дарителска сметка:
Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG98FINV915012BGNRKO67

Donation account:
First Investment Bank
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG98FINV915012BGNRKO67

ДАЙ СВОЯ ПРИНОС! VOLUNTEER! МАКЕ А DIFFERENCE! СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ! ДАЙ СВОЯ ПРИНОС

