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На 4 октомври 2020 г. Светият Отец Папа 
Франциск дари на всички нас – християните, 
както и на хората с добра воля по целия свят 
своята трета социална Енциклика „Всички 
Братя“ („Fratelli Tutti“). С това свое послание за 
всемирно братство той ни призова да мечтаем 
„като едно единствено човечество ..., като чеда 
на тази същата земя, която приютява всички 
нас, всекиго с богатството на неговата вяра или 

On October 4th 2020, the Holy Father Pope 
Francis gifted us all Christians and all the people 
with good will in the world with his third social 
Encyclical “All Brothers” (“Fratelli Tutti”). With 
this message of world-wide unity he invites us to 
dream “as a single human family…, as children of 
the same earth which is our common home, each 
of us bringing the richness of his or her beliefs and 
convictions, each of us with his or her own voice, 

„ВСИЧКИ СМЕ В ЕДНА 
ЛОДКА“

WE ARE ALL IN THE 
SAME BOAT
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Msgr. Strahil Kavalenov
Nikopoli Bishop

Монс. Страхил Каваленов
Никополски Епископ

убеждения, всекиго с неговия собствен глас, 
братя всички“.

Писана в дните на пандемията от Ковид-19, 
която изобличи нашите „фалшиви сигурнос-
ти“ и вся толкова несигурност и недоверие, но 
и наложи нов начин на човешки взаимоотно-
шения, тази енциклика осъди „културата на 
стените“, утвърждавайки, че „любовта строи 
мостове“ към Бога и между хората, и че днес 
повече от всякога се нуждаем от морални из-
мерения на международните отношения, за да 
изградим един нов хуманизъм. „Братството и 
социалното приятелство“, които Папа Фран-
циск препоръчва като обща цел, в глобалния 
контекст на уважението към всяко човешко 
същество и към цялото творение, са ценности, 
които Църквата винаги е съхранявала.

Вдъхновяващият мотив на този призив към 
всеобщо братство е основан на принадлежнос-
тта на всички нас към общото човешко семей-
ство: ние сме братя, защото сме чеда на един и 
същ Творец и в нашия глобализиран свят мо-
жем да се спасим само ако сме заедно.

Папа Франциск поставя в центъра на свое-
то послание темата за „диалога и социалното 
приятелство“, призовавайки към една „по-до-
бра политика“, способна да отговори на нужди-
те на хората. Тази политика трябва да се ражда 
от „социалното и политическо милосърдие“, с 
предимство на любовта към бедните и с широ-
ка визия за реформирането на националните и 
международни институции. На злото, породе-
но от социалната несправедливост, човечест-
вото е призвано да отговори с Доброто, което 
произтича от съюза на всеобщото братство.

„Протегнатата ръка напомня непосредстве-
но за близостта, за солидарността, за братство-
то и за любовта“, пише Светият Отец. Тези са 
условията на „социалния договор“, който ни 
призовава да създаваме ежедневно възмож-
ности за диалог, за споделяне, за близост, от 
които да не бъде изключена никоя човешка 
личност на този свят.

brothers and sisters all.”

Written during the Covid- 19 pandemic, which 
exposed our “false securities”, created so much in-
security and mistrust and also imposed a new way 
of human relations, this Encyclical judged “the 
culture of walls”. It confirmed that “love builds 
bridges” to God and between people and that to-
day, more than ever, we need moral dimensions 
of international relations in order to build a new 
humanism. 

The “Fraternity and social friendship”, that 
Pope Francis recommends as a common purpose 
in the global context of respect to all human beings 
and the whole creation, are values that the Church 
has always preserved.

The inspirational motive of this call to univer-
sal unity is based on the belonging of all of us to 
the common human family: we are brothers, be-
cause we are children of the one Creator and we 
can save ourselves in our globalized world only if 
we are together.

Pope Francis puts the theme of “dialogue and 
common commitment” in the center of his mes-
sage and calls for a “better kind of politics”, capable 
of answering peoplè s needs. 

This politics should be born of the “social and 
political culture”, with a priority of love to the poor 
and with a wide vision of reforming the national 
and international institutions. To the evil, caused 
by social injustice, humanity is called to answer 
with the Good that comes from the unity of hu-
man fraternity.

“A hand held out is a sign; a sign that immedi-
ately speaks of closeness, solidarity and love”, the 
Holy Father says. These are the conditions of the 
“social agreement” that invites us every day to cre-
ate opportunities for dialogue, sharing, closeness 
and no human being in this world should be de-
prived of them.
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Каритас Русе е организация с нестопанска 
цел, създадена през 1992 година, която осъ-
ществява социалната дейност на Католиче-
ската църква в Никополска епархия (Север-
на България). Организацията има изграде-
ни структури в шест населени места. Кари-
тас Русе е член на НКФ Каритас България 
и е част от голямото семейство на Каритас 
Интернационалис.

Нашата мисия
Каритас Русе протяга ръка за помощ към 
бедните, уязвимите и социално изолирани-
те, без оглед на тяхната раса, политически 
убеждения, пол и религия. Чрез нашите со-
циални услуги, проекти, застъп-
нически кампании и действия при 
бедствия ние работим за изгражда-
нето на свят без бедност и неспра-
ведливост.

Нашите ценности
•    състрадание, милосърдие, бла-
готворителност, облекчаване на 
човешкото страдание
•      подпомагане на човешкото раз-
витие и достойнство

Нашите приоритети
• Интеграция и рехабилитация 

на деца и младежи с уврежда-
ния;

• Подкрепа на деца в риск и тех-
ните семейства;

• Настаняване, интеграция и ре-
хабилитация на бездомни хора;

• Здравни и социални грижи за 
възрастни хора;

• Подкрепа на жертви на домашно наси-
лие и трафик;

• Отговор при бедствия и хуманитарни 
кризи;

• Подкрепа на бежанци и търсещи убежи-
ще;

• Организационно и духовно развитие.

Caritas Ruse is a non-profit organization, estab-
lished in 1992, that implements the social ac-
tivities of the Catholic Church in the Nikopoli 
Diocese (North Bulgaria). 

The organization has structures in six towns 
and villages. Caritas Ruse is a member of the 
NCF Caritas Bulgaria and a part of the big fam-
ily of Caritas Internationalis.

Our mission
Caritas Ruse is reaching out to the poor, vulner-
able and excluded, regardless of their ethnicity, 
political beliefs, gender or religion. 

We are working for a world 
free of poverty and injus-
tice through our social ser-
vices, projects, advocacy 
campaigns and emergency 
relief. 

Our values
• compassion, charity, 
empathy, relief of human 
suffering
•  support of the human 
development and dignity

Our priorities
• Integration and social 
rehabilitation of children 
and youths with disabili-
ties;
• Support for children 
at risk and their families;
• Accommodation, in-

tegration and rehabilitation of homeless 
people;

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

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

ABOUT USЗА НАС
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АКЦЕНТИ 2020
Подобрена структура,  

социални услуги, 
проекти и помощи по 

време на пандемия

HIGHLIGHTS 2020 
Improved structure, 

social services, projects 
and aid during pandemic

2020-та година бе първата от Ковид пан-
демията, поставила на изпитание структу-
рите и дейностите на организацията. Те не 
само не спряха, но и се развиха на по-качест-
вено ниво, съобразено с новите обществени 
и медицински реалности.

Успяхме да структурираме Каритас в с. 
Бърдарски геран с енорийски координатор, 
който да помага на Центъра за домашни 
грижи и в други социални дейности в ено-

2020 was the first year of the Covid pan-
demic, which tested the structure and the ac-
tivities of the organization. Not only did they 
not stop, but they developed to a higher level, 
in accordance with the new social and medical 
realities.

We managed to setup Caritas in the village 
of Bardarski geran, with a Parish coordinator 
helping the Home care center and the other 
social activities in the Parish. 
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рията. Основана бе и енорийската организа-
ция Каритас-Плевен.

Продължихме качественото предоставя-
не на регистрираните ни социални услуги: 
Дневен център за деца с увреждания, Център 
за обществена подкрепа за деца в риск,  Цен-
тър за социална рехабилитация и интегра-
ция за бездомни лица, Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца и лица 
с увреждания и Кризисен център за жертви 
на домашно насилие. Преструктурирахме 
Приюта за бездомни в Център за временно 
настаняване с цел по-добрата грижа за без-
домните в него. Във всички дейности след-
вахме стриктни изисквания за превенция и 
дезинфекция и практически нямаме заболе-
ли служители или потребители. Успяхме да 
дофинансираме някои от услугите, тъй като 
предоставените от държавата средства не 
достигат. 

Устойчиво развивахме Центровете за до-
машни грижи в Белене, Русе, с. Бърдарски 
геран с участието на различен тип дарители 
и на самите потребители. Заедно с Кухнята 
на колела тези посещения по къщите бяха 
жизнено важни по времето на принудител-
ната изолация на хората.

Годината бе последна за два наши дъл-
госрочни проекта, финансирани от  Евро-
пейската комисия, за превенция и промяна 
на обществените нагласи: “Приеми и про-
мени”, в партньoрство с НПО и общини от 
9 държави  и “Миграция, взаимодействие, 
развитие”,  в партньoрство с  Каритас орга-
низации от Европа. Годината бе последна и 
за  съвместният с Каритас България проект  
“SAAM” за подкрепяща грижа за активно 
стареене. 

Помогнахме на стотици болни хора в Бе-
лене със средства за лекарства, а в шест насе-
лени места осигурихме хранителни пакети 
и хигиенни материали на крайно нуждаещи 
се във времето на пандемията хора.

Стефан Марков 
Изпълнителен директор

The parish organization Caritas Pleven 
was established. We continued the provision 
of our registered social services: Day center 
for children with disabilities, Center for com-
munity support for children at risk, Center 
for social rehabilitation and integration of 
homeless people, Center for social rehabilita-
tion and integration for children and adults 
with disabilities and Crisis center for victims 
of human trafficking and domestic violence. 
We restructured the Shelter for homeless peo-
ple into a Center for temporary accommoda-
tion in order to provide a better care for the 
homeless people there. We followed the strict 
requirements for prevention and disinfection 
in all our activities and practically we did not 
register any sick employees or users. We man-
aged to provide complementary funding for 
some of our services, since the funds provided 
by the state are insufficient.

With the participation of different donors 
and the users themselves, we continued the 
sustainable development of the Home care 
centers in Belene, Ruse and the village of Bar-
darski geran. Along with the Meals on wheels 
service, those home visits were vital for the 
people during the compulsory isolation.

2020 was the final year for two long-term 
projects for advocacy and change of social 
opinions, funded by the European Commis-
sion: “Recognize and change”, in partnership 
with NGO s̀ and Municipalities from 9 coun-
tries and “Migration, interconnectedness, de-
velopment (MIND), in partnership with Cari-
tas organizations in Europe. It was also the 
last year for your joint project “SAAM” with 
Caritas Bulgaria, aiming to support active ag-
ing.

We helped hundreds of sick people in Be-
lene with funds for medicines. We provided 
food packages and hygiene materials for peo-
ple in great need from six settlements during 
the pandemic.

Stefan Markov
Executive director
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DAY CENTER FOR 
CHILDREN WITH 

DISABILITIES ”CHARITY”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

„МИЛОСЪРДИЕ”

     Регистрация в АСП № 319-01

     Лиценз от ДАЗД №1216

     Капацитет: 30 деца с увреждания, на въз-
раст от 2 до 18 години.

    Брой потребители през 2020 г.: 33 деца с 
или без увреждания.

     Основни дейности: Кинезитерапия; оказ-
ване на психологическа подкрепа – диагно-
стика и терапия; провеждане на учебно-въз-
питателни дейности и педагогическа рабо-

Social Assistance Agency Registration 
№ 319-01

State Agency for Child Protection License 
№ 1216

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

Number of users in 2020: 33 деца с или без 
увреждания.

Main activities:  Kinesitherapy; psycholog-
ical help – diagnosis and therapy; educational 
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Финансиране: Община Русе, държавно де-
легирана дейност; частни дарения

През 2020 г. 33 деца използваха услугите, 
които предоставя Център „Милосърдие”. 
Техните родители и близки посещаваха 
индивидуални и семейни консултации и 
обучителни групи, на които се запознаваха 
с възможностите за подобряване на здра-
вословното състояние на децата им. Заради 
обявеното извънредно положение в страна-
та, част от дейностите в Центъра се проведо-
ха в онлайн режим.

та; обучение в практически и социални уме-
ния; арттерапия; предоставяне на социални, 
здравни и правни консултации на родители; 
диагностика на деца без установено заболя-
ване и поставена диагноза; провеждане на 
дейности за социална интеграция – органи-
зиране и посещения на изложби, концерти, 
екскурзии, лагери, благотворителни акции, 
честване на християнски, национални и 
лични празници; провеждане на стажантска 
практика на студенти от Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев” и работа с доброволци 
от Общински младежки дом – Русе.

activities and pedagogical work; teaching of 
practical and social skills; art therapy; provision 
of social, health and legal consultancy to par-
ents; diagnosis of children without established 
disabilities; social integration activities – ex-
hibitions, concerts, excursions, camps, charity 
events, celebration of Christian, national and 
personal holidays; working with students from 
Ruse University “Angel Kanchev” and volun-
teers from the Municipal Youth Center – Ruse.

     
Funding:  Ruse Municipality; state-funded 

activity; private donations.

In 2020 33 children used one or more ser-
vices in the “Charity” center. Their parents also 
attended individual and group family consulta-
tions and therapeutic meetings and were intro-
duced to the opportunities for improving their 
childreǹ s condition. Due to the state of the 
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emergency in response to the coronavirus crisis 
some of the activities in the center were carried 
out online.

The children-users of the service were part 
of different workshops in order to improve their 
practical skills in gardening, cooking, and elab-
oration of pieces of art. Traditionally, they par-
ticipated in the festival “The world is for every-
one 2020” dedicated to the International day for 
people with disabilities. We equipped a room 
and started a Montessori class for children with 
special educational needs. A psychologist is 

Децата-потребители на услугата участваха в 
различни ателиета за придобиване на прак-
тически умения по градинарство, готвар-
ство, майсторство и изработват различни 
произведения от глина и природни мате-
риали, с които за поредна година участваха 
във фестивала „Светът е за всички 2020 г.“, 
по повод Международния ден на хората с 
увреждания. Стартира обучение на деца със 
специални образователни потребности по 
метода Монтесори, в специално оборудван 
за целта кът. Работи се с психолог за сензор-
ната им интеграция в мултисензорна зала.
Център „Милосърдие“ взе участие в различ-
ни инициативи. Проведе се кампания: „Да 
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working with them in the multisensory room.
The center participated in different initia-

tives. We organized a campaign, called “Let̀ s 
help the invisible children and youths live in-
dependently”. With the funds collected we 
equipped special corners for different practical 
activities for children, in order to develop their 
independence and initiative. We built a play-
ground in the backyard of the center, specially 
equipped for children with disabilities. Our ki-
nesitherapy room was equipped with new appli-
ances for rehabilitation.

Students from Ruse University “Angel 
Kanchev” were trainees at the “Charity” center 
again.

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

помогнем на невидимите деца и младежи 
да придобият умения за самостоятелен жи-
вот“, благодарение на която със събраните 
финансови средства се оборудва помещение 
с кътове за провеждане на практически дей-
ности за развиване на инициативност и са-
мостоятелност на децата. В двора на Центъ-
ра беше изградена детска площадка със съо-
ражения, подходящи за деца с увреждания, 
а залата по кинезитерапия беше оборудвана 
с нови уреди за рехабилитация.
За поредна година студенти от Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ проведоха 
практическите си упражнения в „Милосър-
дие“. 
 
     Контакти:
Теодора Герганова - Управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg



Годишен отчет 2020Annual report 2020

10

Изграждане на 
детска площадка и 

мултисензорна стая 
в Дневен център 

„Милосърдие“

Building of a 
playground and a 

multisensory room 
in the “Charity” 

Day Center

Благодарение на съвместните усилия 
на немската католическа организация 
Реновабис и Каритас Русе се осъществи 
проект „Подобряване на условията на работа, 
ранната диагностика и популяризиране на 
дейността на ДЦДУ „Милосърдие“. Една 
от основните му цели беше изграждането 
на детска площадка, съобразена с нуждите 
на децата със специални нужди, за да 
имат възможност да усъвършенстват 
двигателните си умения и да се забавляват.
Беше изградена и мултисензорна стая, 
в която децата-потребители на услугата 
вече разполагат с пространство, в което 
да съчетават движението и работата 
със сетивата. Сензорната интеграция е 
предпоставка за успешното развитие на 
фината и общата моторика, общуването, 
интелекта и речта. Част от амортизираните 

Due to the joint efforts of the German Catho-
lic organization Renovabis and Caritas Ruse 
we implemented a project called “Improving 
the working conditions, early diagnosis and 
promoting the activities of the “Charity” Day 
center for children with disabilities. One of 
its main objectives was the building of a play-
ground, specially equipped for children with 
disabilities so that they have the chance to de-
velop their motor skills and have fun.

We also built a multisensory room, where the 
children-users of the service have a place to 
combine movement and sensory stimulation. 
The sensory integration is an important pre-
condition for the successful development of the 
fine and general motor skills, communication, 
the mind and speech. Part of the depreciated 
equipment in the kinesitherapy room for chil-
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уреди в залата по кинезитерапия за 
рехабилитация на деца с двигателни 
затруднения, са подменени с нови – бягаща 
пътека,велоергометър,кростренажор, про-
ходилка и батут. Разписано и  публикувано 
беше и ръководство за родители на тема: 
„Ранно детско  развитие и често срещани 
заболявания у деца до 7 години“ за 
информиране и подкрепа на родители 
при идентифициране на рискове и 
насоки за преодоляване на затруднения 
в развитието на децата им. Издадена 
беше информационна брошура за 
популяризиране на дейността и подобрената 
материална база, които гарантират високо 
качество на предоставяната социална услуга 
в общността.

dren with motor disabilities was changed –a 
treadmill, an ergometer, a cross trainer, a walk-
er and a trampoline.

We created and published a manual for parents 
called “Early child development and frequent 
disorders of children under 7 years”. Its objec-
tive is to inform and support the parents in the 
process of identifying the risks and overcoming 
the obstacles in the development of their chil-
dren. We also published a leaflet for the pro-
motion of the activities in the Center and the 
renewed equipment – factors that guarantee the 
provision of a high quality social service.
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Регистрация в АСП № 319-06 

Капацитет: 60 места.

Брой потребители през 2020 г.: 151 лица, 
останали без дом.

Основни дейности: Осигуряване на под-
слон, храна, санитарни помещения за под-
държане на лична хигиена, перално помеще-
ние, социални консултации, здравни грижи 
и придружаване.

Финансиране: Община Русе (държавно 
делегирана дейност); фондация „Комуни-
тас”; фирма „Нетуоркс -България” ЕООД; ве-
рига магазини „Била“; фирма „Бозмов“; фир-

Social Assistance Agency Registration 
№ 319-06 

Capacity: 60 people.

Number of users in 2020: 151 homeless peo-
ple.

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

Funding: Ruse Municipality ( state-funded 
activity);“Communitas” Foundation;  „Networx 
Bulgaria” Ltd.; supermarkets “Billa”; “Bozmov”; 
“Gold bakery”; private donations.

Център за временно 
настаняване на 

бездомни лица  “Добрият 
самарянин”

Center for temporary 
accommodation for 

homeless people “The 
Good Samaritan”
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ма „Голд Бейкъри“; частни дарители;

През 2020 г. Приют „Добрият самарянин“ 
смени статута си и започна да функциони-
ра като Център за временно настаняване на 
бездомни лица. През изминалата година 151 
човека получиха в него подслон, храна, ме-
дицински консултации, прегледи и манипу-
лации.  В зимните месеци традиционно бяха 

In 2020 “The good Samaritan” shelter 
changed its statute and started functioning as 
a Center for temporary accommodation for 
homeless people. In the past year, 151 people 
received shelter, food, medical consultations 
and manipulations there. During the winter 
months, the Center traditionally worked over 
its capacity and provided accommodation for 
all homeless people who asked for help.
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     Контакти: 
Камен Кънчев - управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, първи етаж 
тел:0884 314 155
priut@caritas-ruse.bg

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

приютявани над капацитета всички остана-
ли без дом и потърсили ни за помощ. 

Потребителите на услугата ползваха пе-
рално помещение, приучаваха се на хигиен-
ни навици и участваха ежедневно в дейност-
ите по почистването на Приюта. Всички те 
получиха социални консултации и съдей-
ствие в комуникацията с различни инсти-
туции, както и помощ при подготовката и 
попълването на документи.

Благодарение на доброто партньорство 
на „Добрият самарянин” с различни фирми, 
работата на центъра получи подкрепа под 
формата на различни дарения. Добрите вза-
имоотношения и сътрудничество с различ-
ните русенски институции и медицински 
специалисти продължават. Поради ниското 
държавно финансиране центърът има нуж-
да от допълнителни средства най-вече за 
храна и медикаменти за бездомните.

През месец март 2020 г., във връзка с обя-
веното извънредно положение в страната 
бяха въведени противоепидемични мерки 
и персоналът и потребителите бяха обучени 
да извършват дезинфекция и да носят лични 
предпазни средства.

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

Due to the good partnership of “The Good 
Samaritan” with different companies, the work 
of the Center was supported with donations. 
The good relationships and cooperation with 
different institutions in Ruse and medical spe-
cialists remain excellent.Because of the limited 
state funding, “The Good Samaritan” needs ad-
ditional funds, mainly for food and medications 
for the homeless people.

In March 2020, due to the state of emergen-
cy in the country, the users and the staff of the 
Center were trained to maintain good hygiene 
and use personal protective equipment.

14
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Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност.

През 2020 г. 56 бездомни лица преминаха 
през Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция на Каритас Русе. Те получиха со-
циални консултации при издаването на раз-
лични документи и посещаваха занимания 

Funding: RRuse Municipality; state-funded 
activity.

In 2020 56 homeless people used the ser-
vices in the Center for social rehabilitation and 
integration of Caritas Ruse. They received so-
cial consultations, assistance with documents, 
computer lessons. The users participated in 

Регистрация в АСП № 319-08

Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2020 г.: 56 без-
домни лица с издадени заповеди от Дирек-
ция социално подпомагане.

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

Social Assistance Agency Registration 
№ 319-08

Capacity: 15 people

Number of users in 2020: 56 homeless peo-
ple, directed by the Social Assistance Directo-
rate.

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

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

БЕЗДОМНИ

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

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

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

art therapy, music therapy and work therapy – 
carpentry, fruit-growing and gardening in the 
three greenhouses of the Center, beekeepingand 
cooking.

In accordance with the users̀  needs they 
attended individual and group physical thera-
py and as a result their physical condition im-
proved significantly. Two excursions to natural 
sites and visits to the cinema were organized 
throughout the year. The users also participated 
in an exhibition during the “World is for every-
one” festival.

In March 2020, due to the state of emergen-
cy in the country, the users and the staff of the 
Center were trained to maintain good hygiene 
and use personal protective equipment.

по компютърна грамотност. Потребителите 
участваха в арттерапия, музикотерапия и 
трудова терапия, включваща изработване и 
реставриране на мебели, овощарство и гра-
динарство в трите покрити оранжерии на 
Центъра, пчеларство и готварство.

В зависимост от потребностите на потре-
бителите бяха провеждани индивидуални и 
групови занимания по лечебна физкултура, 
в резултат на които значително се подобри 
общото им физическо състояние. През го-
дината бяха организирани две екскурзии до 
природни забележителности и посещение 
на кинопрожекции. Потребители на центъ-
ра взеха участие и в изложба на фестивала 
„Светът е за всички“.

През месец март 2020 г., във връзка с обя-
веното извънредно положение в страната 
бяха въведени противоепидемични мерки и 
пероналът и потребителите бяха обучени да 
извършват дезинфекция и да носят лични 
предпазни средства.
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CRISIS CENTER FOR 
VICTIMS OF HUMAN 

TRAFFICKING AND ALL 
FORMS OF VIOLENCE

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ЖЕРТВИ НА ТРАФИК 

И ВСИЧКИ ФОРМИ НА 
НАСИЛИЕ

Регистрация в АСП: № 00319-0012

Лиценз от ДАЗД: № 1179

Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2020: 2 възраст-
ни и деца жертви на насилие или трафик на 
хора

Основни дейности:  Настаняване и ху-
манитарна помощ; индивидуална интер-
венция за преодоляване на психическите 
травми; социални консултации и посред-
ничество при насочване към алтернативни 
услуги в подкрепа на социалното включва-

Social Assistance Agency Registration: 
№ 319-0012

State Agency for Child Protection License: 
№ 1179

Capacity: 15 people.

Number of users in 2020: 2 adults and 
children, victims of violence and human 
trafficking

Main activities: Accommodation and 
humanitarian aid; individual help for 
overcoming psychological trauma; social 
consultations and assistance in direction to 
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не; емоционална подкрепа; възможност за 
поддържане на лична хигиена и уединение; 
консултация с адвокат; съдействие за връз-
ка с институции; организация на свободно-
то време.

Финансиране:  Община Русе

През 2020 г. бяха идентифицирани два 
случая на трафик и насилие и със съдействи-
ето на Дирекция „Социално подпомагане“, 
отдел „Закрила на детето“, МВР и Прокура-
тура бяха взети адекватни мерки за превен-
ция на повторен акт на трафикиране и връ-
щането им в семейна среда. С оглед на съз-
далата се епидемична обстановка в страната 
се осъществяваше мобилно консултиране и 
провеждане на консултации по телефон и 
чрез социалните мрежи, с цел насочване на 
пострадалите към търсене на съдействие от 
съответните институции и справяне с нане-
сените травми.

Контакти: 
Теодора Казанева - Управител
Тел: 0882 032831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg

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

alternative social services; emotional support; 
provision of sanitary facilities for maintaining 
personal hygiene; legal help; assistance in the 
communication with institutions; free time 
activities.

Funding:  Municipality of Ruse

In 2020 two cases of violence and trafficking 
were identified. Due to the cooperation with 
the Social Assistance Directorate, the Child 
Protection Department, Ministry of the Interior 
and the Prosecutor̀ s office, adequate measures 
were taken for the victims to go back to their 
homes and for the prevention of a second 
attempt for trafficking. 

Because of the epidemic situation in the 
country, we organized mobile consulting on the 
phone or the social networks, in order to assist 
the victims find the necessary institutions to 
help them cope with the trauma. 

18
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Регистрация в АСП № 319-05

Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет:  20 места

Брой потребители през 2020 г.: 27 деца, 
застрашени да отпаднат от училище; с от-
клоняващо се поведение; живеещи в бед-
ност; в конфликт със закона.

 Основни дейности: Стимулиране на 
образователното развитие и мотивацията 
за учене; психо-социално консултиране и 

Social Assistance Agency Registration  
№ 319-05

State Agency for Child Protection License 
№ 0921

Capacity: 20 children

Number of users in 2020: 27 children at risk 
of school dropout; with deviant behavior; living 
in poverty; in conflict with the law.

Main activities: Stimulation of education-
al development and learning motivation; psy-

ЦЕНТЪР ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

„ТОМ СОЙЕР”

CENTER FOR 
COMMUNITY SUPPORT 

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

Доброволци: 12, предимно ученици в 
гимназиална възраст

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност; дарения

През 2020 г. 27 деца в риск използваха 
различни краткосрочни и дългосрочни ус-
луги в Центъра: получиха педагогическо 
консултиране,  помощ в обучението си по 
български език и усвояването на учебния 
материал. Чрез различни групови занима-
ния децата се учиха да общуват по-добре по-
между си и в семействата си. 

Екипът на „Том Сойер” оказа консулти-

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

Volunteers: 12, mostly students in high 
schools and university; 

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity; donations

In 2020 27 children used different long and 
short-term services in the Center: pedagogical 
consulting, assistance in their training in Bul-
garian and studying. 

During different group events the children 
learnt how to communicate better with each 
other and with their families. 

The team of “Tom Sawyer” also consulted 
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parents with low parental capacity in order to 
support them raising their children. Due to the 
state of the emergency in response to the coro-
navirus crisis some of the activities in the center 
were carried out online.

Throughout the whole year the children 
from the Center participated in different initi-

ране и на родители с нисък капацитет, които 
се нуждаят от подкрепа при отглеждането и 
възпитанието на децата си. Предвид извън-
редното положение в страната, някои от за-
ниманията периодично преминаваха в дис-
танционна форма. 

През цялата година децата от центъра 
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участваха в различни инициативи: творче-
ски ателиета, спортни игри на открито, пи-
сане на есета и изработване на презентации, 
занимания, обвързани с християнските 
празници, представления и театрални рабо-
тилници. Беше организиран благотворите-
лен базар по случай 1-ви март.

ЦОП поддържа добри междуинститу-
ционни контакти и сътрудничество с учи-
лища, НПО-та и държавни институции.

През 2020 година в Центъра работиха 12 
доброволци, най-вече ученици.

Студенти от специалността „Социална 
педагогика” към РУ „Ангел Кънчев” прове-
доха практическите си упражнения в „Том 
Сойер”.

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

atives: art workshops, outdoor games, writing 
of essays and preparation of presentations, cele-
bration of Christian holidays, plays and theatri-
cal rehearsals. We organized a charity bazar on 
the 1st of March.

The center for community support maintains 
good cooperation with other NGOs, schools 
and public institutions. In 2020 the Center had 
12 volunteers, mostly high-school students.

Students from the „Social activities” major 
at the University of Ruse „Angel Kanchev” were 
trainees in „Tom Sawyer”.

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

State Agency for Child Protection License 
№ 0859

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

Number of users in 2020: 68 children and 
adults at the age 2-80 with different physical, 
mental and psychological problems.

Регистрация в АСП № 319-07

Лиценз от ДАЗД № 0859

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

Брой потребители през 2020 г.: 68 деца и 
лица на възраст от 2 – 80 г. с различни физи-
чески, умствени и психически заболявания.

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR CHILDREN 
AND ADULTS WITH 

DISABILITIES „ST. VINCENT” – 
BELENE

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 
ДЕЦА И ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ „СВ. 
ВИНКЕНТИ” – БЕЛЕНЕ
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Основни дейности: Кинезитерапия, ло-
гопедия, психологическа помощ; мобилна 
работа по домовете; обучение на потреби-
телите за придобиване на умения за незави-
сим живот, за социално включване и спра-
вяне с обичайните житейски ситуации; ин-
дивидуална и групова работа; организиране 
на беседи, тренинги, конкурси; честване на 
празници.

Main activities: Kinesitherapy; Speech 
therapy; home visits;teaching the children and 
youths how to live independently;help in social 
inclusion and coping with usual environmental 
situations; individual and group sessions; train-
ings; competitions; celebration of holidays.

Funding: Municipality of Belene, state-fund-
ed activity
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Финансиране: Община Белене, държав-
но делегирана дейност

През 2020 г. 68 деца и лица използва-
ха различни услуги в Центъра и получиха 
професионална помощ под формата на ре-
хабилитация и кинезитерапия, педагогиче-
ски и социални консултации, логопедична 
и психологична терапия. Заради обявеното 
извънредно положение в страната, част от 
дейностите в центъра се проведоха в онлайн 
режим.

В различни творчески работилници де-
цата изработваха сувенири и картички, кои-
то след това бяха представени на изложби, 
конкурси и благотворителни базари. По 
време на Великденските празници потреби-

In 2020 68 children and adults used different 
services in the Center and received professional 
rehabilitation and physical therapy, pedagogical 
and social consulting, speech and psychological 
therapy. Due to the state of the emergency in 
response to the coronavirus crisis some of the 
activities in the center were carried out online.

The children participated in different work-
shops for elaboration of souvenirs and cards 
and they presented them in exhibitions, con-
tests and charity bazaars.During Easter they 
participated in a Municipal contest for Easter 
decorations and later in December they organ-
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телите взеха участие в Общински конкурс за 
великденски украси, а през декември беше 
организирана Коледна работилница за из-
работване на играчки и картички. Предос-
тавяната мобилна грижа за потребителите, 
чийто достъп до Центъра е невъзможен по-
ради здравословни причини, се радва на го-
лям интерес.

През октомври беше открита зала за 
обучение по метода „Монтесори“, а екипът 
на центъра премина теоретични и практи-
чески обучения за прилагането му. Залата за 
кинезитерапия и рехабилитация също беше 
ремонтирана и реновирана.

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

ized their traditional Christmas bazaar for toys 
and cards.  The provided mobile care for users, 
whose access to the Center is impossible be-
cause of health reasons,is very popular.

In October we created a Montessori room 
and the team participated in theoretical and 
practical trainings. The kinesitherapy and reha-
bilitation room was also repaired and renewed.

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

Number of users in 2020: 185 old and ill 
people, living in social isolation and unable to 
afford the treatment their condition requires.

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

Местоположение: Белене, Русе, с. Бър-
дарски геран

Брой потребители през 2020 г.: 185 въз-
растни хора с тежки заболявания, които 
живеят изолирано и не могат да си позволят 
адекватни медицински грижи.

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

HOME CARE  
CENTERS

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДОМАШНИ 
ГРИЖИ
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Funding:  Mr Borislav Lorinkov, Caritas 
Bulgaria, donations.

Финансиране: г-н Борислав Лоринков, 
Каритас България, дарения.

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

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

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

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

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

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

ЛЕКАРСТВА ЗА 
НУЖДАЕЩИ СЕ В БЕЛЕНЕ

Енорийската група доброволци в Белене, 
заедно с местния Център за домашни гри-
жи закупи и предостави на над 250 болни от 
града лекарства на обща стойност 8500 лв.

 Средствата бяха осигурени от дарителя 
г-н Борислав Лоринков, а подпомогнати-
те бяха определяни от съвместна комисия 
между Община Белене и Каритас. 

Изпълнени бяха стотици рецепти и пла-
щания за операции на граждани с хронични 
заболявания, с много ниски доходи и тежко 
социално положение.

The group of parish volunteers in Belene, 
along with the local Home care center, 
purchased and provided over 250 sick people 
from the city with medicines worth a total of 
BGN 8,500. 

The funds were provided by the donor 
Mr. Borislav Lorinkov. The people in need 
were selected by a joint committee of Belene 
Municipality and Caritas. 

Hundreds of prescriptions were made up, 
mostly for citizens with chronic diseases, all 
with very low incomes and in a difficult social 
situation.
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     Location: Part of the Home care center 
in Ruse

Number of users in 2020:  54 old, ill and 
single people.

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

Funding: Private donations

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

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

     Брой потребители през 2020 г.:  54 въз-
растни, болни и самотно живеещи хора.

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

     Финансиране: Частни дарения

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

MEALS ON WHEELS 
PROJECT

ПРОЕКТ  
„КУХНЯ НА КОЛЕЛА”
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Успешно приключиха дейностите по 
тригодишния проект „Приеми и промени“, 
финансиран по програма DEAR на Европей-
ската комисия, по който Каритас Русе беше 
партньор. 

Проектът, започнал през октомври 2017 
година, събра 15 организации от 9 държави 
– Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, 
Франция, Гърция, Португалия, Румъния, 
Испания. Основната му цел беше да повиши 
осведомеността на младите хора на възраст 
между 11 и 30 години по отношение на раз-
личните форми на насилие и дискримина-
ция, както и да насърчи тяхното участие в 
разпространението на приобщаваща и не-
дискриминационна култура. 

През трите години на проекта Каритас 
Русе привлече и обучи повече от 30 младе-
жи-доброволци, които достигнаха до при-
близително 1500 деца и младежи от местни 
училища и ги насърчиха да се борят с дис-

The activities of the three-year project 
“Recognize and Change”, funded by the DEAR 
program of the European Commission, in which 
Caritas Ruse was a partner, ended successfully.

The project started in October 2017 and 
gathered 15 organizations from 9 countries 
– Italy, Bulgaria, Brazil, Cabo Verde, France, 
Greece, Portugal, Romania and Spain. Its main 
objective was to increase the awareness of young 
people aged between 11 and 30 years about the 
different forms of violence and discrimination 
and to encourage them to participate in the 
spreading of a culture of trust and inclusion.

During the three years of the project Caritas 
Ruse recruited and trained more than 30 young 
volunteers that reached approximately 1500 
children and youths from local schools and 
encouraged them to fight discrimination and 
violence. We carried international exchanges 

PROJECT 
“RECOGNIZE AND CHANGE”

ПРОEКТ
 „ПРИЕМИ  И ПРОМЕНИ”
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криминацията и насилието. Бяха проведени 
международни обмени с партньорски орга-
низации, семинари, конкурси за дигитални 
продукти и тематични уъркшопове.

В дейностите се включиха и политици 
и лидери на обществено мнение от всички 
държави, чиято задача беше да спомогнат 
създаването на предложения за подобрява-
не на местните публични политики за борба 
с дискриминацията и насилието.

По проекта бяха създадени страници в со-
циалните мрежи, както и специална онлайн 
платформа https://www.recognizeandchange.

with other partner organizations, seminars, 
digital product contests and theme workshops.

Politicians and public opinion leaders from 
all countries also participated in the project. 
Their task was to assist the drafting of proposals 
for the improvement of local public policies 
against discrimination and violence. 

Social media pages were created for the 
project, as well as a special online platform 
https://www.recognizeandchange.eu, where the 
young people could share their ideas. All the 

eu, чрез която младежите комуникираха и 
споделяха идеите си. На нея бяха качени и 
всички видеа, създадени за конкурсите за 
дигитални продукти. Русенските победите-
ли от конкурса през 2019 г. дариха наградата 
си на две социални услуги, работещи с деца 
от улицата и деца с увреждания, с което по-
казаха как се реализира на практика основ-
ната цел на проекта – противопоставянето 
на дискриминацията.

videos, created for the digital product contests 
were also uploaded on it. The winners for the 
contest in Ruse in 2019 donated their price 
to two social services working with children 
from the street and children with disabilities. 
In this way, they realized in practice the main 
objective of the project – making a stand against 
discrimination.
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MIGRATION, 
INTERCONNECTEDNESS, 
DEVELOPMENT (MIND)

МИГРАЦИЯ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
РАЗВИТИЕ (MIND)

Приключи успешно тригодишният про-
ект „Миграция, взаимодействие, развитие“, 
реализиран с финансовата подкрепа на Про-
грамата на Европейския съюз за образова-
ние за развитие и повишаване на осведоме-
ността (DEAR), в който Каритас Русе участ-
ваше като партньор на Каритас България.

Инициативата събра 12 организации на 
Каритас от 11 европейски държави и имаше 
за цел да повиши осведомеността на обще-
ството за глобалните цели за устойчиво раз-
витие на ООН, как те свързват миграцията 
по света и каква е ролята на миграционните 
процеси в ЕС и развиващите се държави.

Във всяка една от трите години, Каритас 

The activities of the three-year project 
“Migration, interconnectedness, development 
(MIND)”, funded by the DEAR program of the 
European Commission, in which Caritas Ruse 
was a partner, ended successfully.

The initiative gathered 12 Caritas 
organizations from 11 European countries, 
and its main objective was to raise the public 
awareness about the Sustainable Development 
Goals of the UN, to explain how they connect 
migration processes around the world and to 
show the role of migration in theEU and the 
developing countries.

For each of the three years, Caritas chose one 
specific topic related to migration, including 
the reasons for migration, integration, the 
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постави акцент върху конкретна тема, свър-
зана с миграционния поток, включително 
за причините за миграцията, интеграци-
ята, приноса на мигрантите за развитието 
на приемащите страни и на страните им по 
произход. Проектът съдейства за постигане-
то на Програма 2030 и целите за устойчиво 
развитие, които са жизненоважни за опаз-
ването на нашия общ дом и общото благо. 

contribution of migrants for the development 
of the host countries and their origin countries. 
The project contributed to the Agenda 2030 and 
the Sustainable Development Goals, which are 
vital for protecting our common home and the 
common good.

During the three years of the project we 
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През трите години на проекта бяха про-
ведени поредица от кръгли маси, дискусии, 
пресконференции и информационни съби-
тия. Бяха реализирани три издания на „Ма-
ратон на солидарността“, който събра стоти-
ци хора в подкрепа на борбата на мигранти-
те и бежанците за по-добър живот. 

С цел повишаване на обществената ин-
формираност по отношение на миграцията 
бяха планирани и осъществени три кампа-
нии #whatishome в социалните медии, чиито 
публикации достихнаха до десетки мили-
они хора. Забележителен продукт на иници-
ативата е и изданието „Общ дом: миграция 
и развитие в Европа и извън нея“, написано 
на базата на поредица национални публик-
ции на всички участници в проекта, които 

carried many discussions, press conferences 
and information events. We organized three 
“Solidarity walk” marathons, which gathered 
hundreds of people supporting the struggle of 
migrants and refugees on their way to better 
life.

In order to raise the public awareness about 
migration, we participated in three social media 
campaigns called #whatishome. 

Their publications reached tens of millions 
people. Another remarkable product of the 
project is the publication “Common home: 
migration in Europe and beyond”, based on 
a series of national studies of all partners, 
researching the complex relations between 
migration and development.



Годишен отчет 2020Annual report 2020

37

През 2020-та година приключиха дей-
ностите по тригодишния проект “SAAM”, в 
който Каритас Русе си партнираше с Кари-
тас България. 

Проектът беше финансиран от рамкова-
та програма на ЕС за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт 2020” и в него участ-
ваха 10 партньори от 5 държави в ЕС – Бъл-
гария, Словения, Обединеното кралство, 
Австрия и Германия.

Целта на проекта беше създаването на 
система за мултимодален коучинг за свър-
зане и подкрепа в процеса на стареене. 55 

The activities of the three-year project 
“SAAM”, in which Caritas Ruse was a partner 
with Caritas Bulgaria ended successfully. 

The project was funded by the EU 
programme for research and innovation 
“Horizon 2020” and brought together 10 
partners from 5 EU countries – Bulgaria, 
Slovenia, UK, Austria and Germany.

The purpose of the project was the 
establishment of multimodal coaching system 
that connects and assists the aging process.

 55 elderly people from Ruse, Belene and the 

ПОДКРЕПЯЩА ГРИЖА ЗА 
АКТИВНО СТАРЕЕНЕ ЧРЕЗ 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН 

КОУЧИНГ (SAAM)

SUPPORTING ACTIVE 
AGEING THROUGH 

MULTIMODAL COACHING
(SAAM)
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възрастни хора от Русе, Белене и селата 
Малчика и Бърдарски геран участваха в 
интервюта, обхващащи условията им на 
живот и проблемите, с които се сблъскват 
в ежедневието. 

Така беше изграден профил на хората 
във възрастовия диапазон между 65 и 80 
години, който по-късно беше използван 
при създаването на интерактивна система 
за подпомагане на активното и независи-
мото им стареене. 

В резултат на това, в домовете на 15 въз-
растни самотни хора от Белене и Русе бяха 
инсталирани сензорни устройства, даващи 
данни за дейностите им – движение, сън, 
социална активност и ежедневни занима-
ния. На базата на отчетената информация, 

villages of Malchika and Bardarski geran were 
Interviewed about their living conditions and 
the problems they face in their daily life. 

Consequently, a profile for the people from 
65 to 80 years of age was created and later used 
for the establishment of an interactive system, 
supporting their active and independent aging.

 
As a result, sensor devices were installed 

in the homes of 15 old and lonely people from 
Belene and Ruse. 

These devices provided data about the 
activities of the users – movement, sleep, social 
activities and daily routine and alerted their 
relatives about any unusual aberrations in 
their life.
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В година като изминалата бе особено ва-
жно да се опитаме да помогнем на изоли-
раните поради пандемията хора, особено в 
малките населени места. 

С два хуманитарни проекта, финанси-
рани от Каритас България, подпомогнахме 
с храни от първа необходимост 250 бедни 
семейства в селата Бърдарски геран, Мал-
чика, Бяла вода, Деков, Асеново, Гостиля и 
Драгомирово, както и в Белене, Свищов и 
Плевен. 

В Русе подпомогнахме с хранителни и 
хигиенни пакети 50 бездомни, а топъл обяд 
по къщите си получиха 20 самотни стари 
хора през месеците май, юни и юли, а 49 - 
през месец декември.

In the past year, it was very important to 
try to help the people in the small settlements, 
isolated because of the pandemic. In the 
frames of two humanitarian projects, funded 
by Caritas Bulgaria, we provided food to 250 
poor families in the villages of Bardarski geran, 
Malchika, Byala voda, Asenovo, Gostilya and 
Dragomirovo, as well in Belene, Svishtov and 
Pleven. In Ruse we supported 50 homeless 
people with food and hygiene packages. 20 
elderly and lonely people received warm meals 
in their houses in May, June and July, and 49 - 
in December.

ЗАЕДНО СРЕЩУ 
ПАНДЕМИЯТА

TOGETHER AGAINST THE 
PANDEMIC
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И през 2020 г. Каритас Русе проведе тра-
диционния си мартенски базар, на който 
благотворително се продаваха ръчно из-
работени от децата и доброволците в ЦОП 
„Том Сойер“ мартеници и картички.

През август организирахме кампания 
„Да помогнем на невидимите деца и младе-
жи да придобият умения за самостоятелен 
живот“, благодарение на която бяха обо-
рудвани кътове за практически дейности за 
децата с увреждания от Център „Милосър-
дие“.

Под мотото „И към сиромаха простирай 
ръката си“ отбелязахме и ежегодната ини-
циатива „Ден на Каритас“ със специално ор-
ганизирана Информационна седмица, през 
която се проведоха инициативи за подкрепа 
на нуждаещите се хора.

През декември организирахме и тради-
ционния благотворителен базар в хипер-

In 2020 Caritas Ruse organized its tradition-
al March bazaar, where martenitsas and cards 
made by the children and volunteers of the 
Center for community support “Tom Sawyer” 
were sold.

In August we organized a campaign called 
“Let̀ s help the invisible children and youths live 
independently” and we managed to create spe-
cial room for practical activities for the children 
with disabilities in the “Charity” center.

Guided by the motto “Be not slow to visit 
the sick”, we celebrated the annual initiative the 
“Day of Caritas”. We organized an information 
week with events supporting the people in need.

In December we organized the traditional 
charity bazaar in the “HomeMax” store, where 
we sold souvenirs made by the children with 
special need from the “Charity” center. Caritas 

КАМПАНИИ CAMPAIGNS
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маркет „ХоумМакс“, на който се продаваха 
ръчно изработени произведения на децата 
със специални нужди от Център „Милосър-
дие“. Каритас Свищов организира благотво-
рителен Коледен базар под мотото „Мило-
сърдна любов за достоен живот“ за набиране 
на средства за хора в нужда.

Благодарение на съвместното ни сътруд-
ничество с Интеракт Клуб Русе по време на 
Коледните празници се проведе благотвори-
телната акция „Купи и дари“ за събиране на 
трайни хранителни продукти, дрехи, книги 
и играчки в помощ на хората в неравностой-
но положение, с които работи Каритас Русе.

Svishtov also organized a charity Christmas ba-
zaar for people in need, following the motto “A 
merciful love for a dignity life”.

Due to our joint cooperation with Interact 
Club Ruse we organized a Christmas charity 
initiative “Buy and donate” for collecting food, 
clothes, books and toys for the people in need 
that Caritas Ruse is working with.
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ФИНАНСИ

Разходи за 2020 г. Expenses for 20201 030 200лв./BGN

FINANCES
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Board:
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TERRITORIAL 
STRUCTURE 

ТЕРИТОРИАЛНА 
СТРУКТУРА

БЕЛЕНЕ 
Енорийски отговорник: 

Екатерина Пейзанова
5930 Белене, обл. Плевен, 

ул. “Христо Ботев” 14

МАЛЧИКА 
Енорийски отговорник:  

Нина Алексиева 
с. Малчика 5917 
обл. Плевенска 

ул. „Заря” 7 (енорийския дом)

СВИЩОВ
Енорийски отговорник:  

Димка Андреева 
гр. Свищов 5250

обл. Велико Търново
ул. „Йоан Екзарх” 6

ПЛЕВЕН
Енорийски отговорник: 

Рени Тончева
гр. Плевен 

бул. „Христо Ботев“ 180

с.БЪРДАРСКИ ГЕРАН
Енорийски координатор: 

Петя Димитрова
с. Бърдарски геран, обл. Враца

ул. „Васил Коларов“(кметството)

РУСЕ
Енорийски координатор: 

Даринка Калапиш
Гр. Русе, кв. Тракция,

ул. „Тракия” 25 
(ЦВН забездомни)

BELENE
Parish coordinator:
Ekaterina Peyzanova
5930 Belene, Pleven District
14, Hristo Botev Str.

MALCHIKA 
Parish coordinator:  
Nina Aleksieva 
5917 Malchika 
Pleven District
7 “Zarya” Str. (Parish home)

SVISHTOV 
Parish coordinator:  
Dimka Andreeva 
Svishtov 5250
Veliko Tarnovo District
6, “Yoan Ekzarh” Str.

PLEVEN 
Parish coordinator: 
Reni Toncheva
Pleven
180 “Hristo Botev” Blvd.

BARDARSKI GERAN
Parish coordinator: 
Petya Dimitrova
Bardarski geran, Vratsa Dsitrict
“Vasil Kolarov” Str. (town-hall)

RUSE
Parish coordinator: 
Darinka Kalapish
Ruse, “Trakciya”
25 “Trakiya” Str. 
(Center for homeless people)
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