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“The ministry always looks the brother in the 
eye, touches his flesh, feels him close to such an 
extent that it even ‘suffers with him,’ as it seeks to 
uplift him.” Thus, in his Encyclical “All Brothers”, 

the Holy Father 
Pope Francis pre-
sents the essence 
of the caritative, 
of the merciful 
ministry. Pro-
viding material 
help alone is not 
enough; it is nec-
essary above all to 
work for sharing 
the difficulties 
of the person in 
need, overcoming 
them, supporting 
the integral and 
full development 
of the human per-
son.

This minis-
try is organically 
inherent in the 
Church today, 
facing many new 
challenges, dra-

matic problems that are often the problems of the 
whole world. Therefore, her response and princi-
pal task is to evangelize with all the means at her 
disposal: including and especially with the means 
of her caritative ministry, she is called to carry 
out her mission entrusted to her by her Lord Je-
sus Christ: “Go into all the world and preach the 
Gospel to every creature” (Mark 16,15). 

It is the Gospel that saves. It is the answer to 
every question, to every difficulty and to every 
expectation of man, to the dramas and hopes of 
all mankind. Only the Good News of the victory 

30 ГОДИНИ В ПОМОЩ НА 
БЛИЖНИЯ

30 YEARS HELPING THE 
NEIGHBOUR

„Служението гледа винаги брата в очите, 
докосва плътта му, до такава степен го чув-
ства близък, че дори „страда заедно с него“, 
както се стреми и да го издига“. Така в своята 
Енциклика „Братя всички“ 
Светият Отец Папа Фран-
циск представя същност-
та на каритативното, на 
милосърдното служение. 
Осигуряването само на ма-
териална помощ не е доста-
тъчно, нужно е най-вече да 
се работи за споделянето на 
трудностите на нуждаещия 
се, за преодоляването им, 
да се подкрепя интегрално-
то, цялостното развитие на 
човешката личност.

Това служение е орга-
нично присъщо днес на 
Църквата, изправена пред 
много и нови предизвика-
телства, пред драматични 
проблеми, които често са 
проблеми на целия свят. 
Затова неин отговор и глав-
на задача е да евангелизира 
с всички средства, с които 
разполага: включително и 
особено със средствата на своето каритатив-
но служение, тя е призвана да осъществява 
своята мисия, поверена й от нейния Господ 
Исус Христос: „Идете по целия свят и пропо-
вядвайте Евангелието на всяка твар“ (Марк. 
16,15). 

Евангелието е, което спасява. То е отго-
вор на всеки въпрос, на всяко затруднение 
и на всяко очакване на човека, на драмите и 
надеждите на цялото човечество. Единстве-
но Благата Вест за победата на Господа Исус 
Христос над всяко зло е способна да даде на 
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човека истинската радост, да го утеши, да го 
освободи и да го излекува. Евангелието спа-
сява от засадите на злото, дава смисъл на не-
щата, прогонва страха от болката, страдание-
то и смъртта. Евангелието дава отговор на 
най-съкровените копнежи на човешкото съ-
щество. Затова в нашето служение на Църква 
ние трябва да се стремим:

- Да евангелизираме чрез нашата дя-
кония (служение) на милосърдието. Това 
наше служение трябва да бъде жива и недели-
ма част от живота на нашата Църква на всяко 
ниво, наред с благовестието и Литургията, 
защото изразява самата нейна същност.

- Нашето служение на милосърдието 
трябва да включва различните форми на раз-
биране, приемане и солидарност с всяко чо-
вешко същество.

Затова чрез пътя на милосърдието и не-
говите дела трябва да бъдем готови да дадем 
достоен отговор на въпросите на съвремен-
ния свят, като работим за неговото евангели-
зиране. Ангажираният в структурите на „Ка-
ритас“ християнин трябва да бъде ръководен 
във всичко от принципите на своята вяра, за 
да помага на брата си да достигне до гледната 
точка на Бога, до Неговия спасителен проект 
за нас.

Чествайки 30-тата годишнина от създа-
ването през 1992 г. на нашата диоцезиална 
организация „Каритас Русе“, всички ние 
имаме мисията да направим нашето служе-
ние истински полезно за нуждите на човека 
и обществото, като черпим от Христовото 
Евангелие типично християнската форма на 
милосърдие и братска любов, като работим 
за издигането на човешката личност според 
Божия план, в цялостното й достойнство на 
изкупено и спасено Божие чедо.

of the Lord Jesus Christ over all evil is able to give 
man true joy, to comfort him, to set him free and 
to heal him. 

The Gospel rescues from the snares of evil, 
gives meaning to things, banishes the fear of 
pain, suffering and death. The Gospel answers 
the most sacred longings of the human being. 
That is why in our ministry as a Church we must 
strive:

- To evangelize through our deaconry 
(ministry) of mercy. This ministry of ours must 
be a living and integral part of the life of our 
Church at every level, along with the Gospel and 
the Liturgy, because it expresses its very essence

-  Our ministry of mercy must include 
various forms of understanding, acceptance and 
solidarity with every human being

That is why, through the way of mercy and 
its works, we must be ready to give a worthy 
response to the questions of the contemporary 
world by working for its evangelization. The 
Christian involved in the structures of Caritas 
must be guided in all things by the principles of 
his faith, in order to help his brother to reach the 
point of view of God, His salvific project for us.

Celebrating the 30th anniversary of the 
founding in 1992 of our diocesan organisation 
“Caritas Ruse”, we all have the mission to make 
our ministry truly useful for the needs of man 
and society, drawing from the Gospel of Christ 
the typical Christian form of charity and broth-
erly love, working for the elevation of the human 
person according to God’s plan, in his full digni-
ty of a redeemed and saved child of God.
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 Каритас Русе е организация с несто-
панска цел, създадена през 1992 година, 
която осъществява социалната дейност на 
Католическата църква в Никополска епар-
хия (Северна България). Организацията 
има изградени структури в четири населени 
места. Каритас 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 изоли-
раните, без оглед на тяхната раса, политиче-
ски убеждения, пол и религия. Чрез нашите 
социални услуги, проекти, застъпнически 
кампании и действия при бедствия 
ние работим за изграждането на 
свят без бедност и несправедли-
вост.
 
Нашите ценности
 • състрадание, милосърдие, 
благотворителност, облекчаване на 
човешкото страдание
 • подпомагане на човешкото 
развитие и достойнство

 Нашите приоритети
 • Интеграция и рехабилитация 
на деца и младежи с увреждания;
 • Подкрепа на деца в риск и 
техните семейства;
 • Настаняване, интеграция и рехабили-
тация на бездомни хора;
 • Здравни и социални грижи за въз-
растни хора;
 • Подкрепа на жертви на домашно на-
силие и трафик;
 • Отговор при бедствия и хуманитарни 
кризи;
 • Подкрепа на бежанци и търсещи убе-
жище;
 • Организационно и духовно развитие.

 Caritas Ruse is a non-profit organization, 
established in 1992, that implements the social 
activities of the Catholic Church in the Nikopo-
li Diocese (North Bulgaria). 
 
The organization has structures in four towns 
and villages. Caritas Ruse is a member of the 
NCF Caritas Bulgaria and a part of the big fam-
ily of Caritas Internationalis. 

 Our mission
 Caritas Ruse is reaching out to the poor, 
vulnerable and excluded, regardless of their 
ethnicity, political beliefs, gender or reli-
gion.  
 We are working for a world free of poverty 

and injustice through our so-
cial services, projects, advoca-
cy campaigns and emergency 
relief. 
  
 Our values
 • compassion, charity, 
empathy, relief of human suf-
fering
 • support of the hu-
man development and dignity

 Our priorities
 • Integration and so-
cial rehabilitation of children 
and youths with disabilities;
 • Support for children 

at risk and their families;
 • Accommodation, integration and reha-
bilitation 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 develop-
ment.

ABOUT USЗА НАС
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АКЦЕНТИ 2021

СОЛИДАРНОСТ ПО 
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ И 

ВОЙНА

HIGHLIGHTS 2021

SOLIDARITY IN TIMES OF 
PANDEMIC AND 

WAR

През настоящата 2022 година Каритас 
Русе навършва 30 години от своето създа-
ване и има повод да се обърне към напра-
веното, и то в година на немислима доско-
ро война в Европа, с хиляди жертви и ми-
лиони бежанци. Следвайки своята  мисия,  
още от създаването си, организацията се е 
старала да бъде близо до своите бедни чрез 
дейности, които през годините са били 
различни, съобразно развитието на обще-
ството: доставяне и раздаване на хумани-
тарни помощи, акции при бедствия, пре-
доставяне на социални услуги, проекти за 
развитие и други. 

Осмисляйки тези години, трябва да бла-
годарим за доверието и помощта на много 
хора и организации от страната и чужби-
на, на различните държавни и общински  
институции, с които се променяхме заедно 

In 2022, Caritas Ruse celebrates 30 years 
since its establishment and has the opportu-
nity to look back on what has been done in 
a year of unthinkable war in Europe, with 
thousands of victims and millions of refu-
gees. Following its mission, since its foun-
dation the organisation has tried to be close 
to its poor through activities that have been 
different over the years, according to the 
development of society: delivery and distri-
bution of humanitarian aid, disaster relief, 
provision of social services, development 
projects, etc. 

Reflecting on these years, we must thank 
the trust and support of many people and 
organisations from home and abroad, the 
various state and municipal institutions 
with which we have changed together on our 
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по пътя ни към Европа, на нашите дарите-
ли, служители и доброволци, които рабо-
тиха в подкрепа на ближния. И, разбира 
се, на самите бедни, които ни се довериха и 
до които се стремяхме да бъдем близо - на-
дявам се, че в лицето на всеки един от тях 
сме успели да видим лицето на Христос! 

Това следване на приоритетите на об-
ществото пролича и през отчетната 2021-
ва година - втората от ковид пандемията, 
поставила на изпитание всички, включи-
телно структурите и дейностите на орга-
низацията. 

Продължихме качественото предоста-
вяне на регистрираните ни социални ус-
луги: Дневен център за деца с увреждания, 
Център за обществена подкрепа за деца 
в риск,  Център за временно настаняване 
на бездомни, Център за социална рехаби-
литация и интеграция за бездомни лица, 
Център за социална рехабилитация и ин-
теграция за деца и лица с увреждания и 
Кризисен център за жертви на домашно 
насилие. 

През 2021 година действахме при нов 
Закон за социалните услуги и съгласно 
него лицензирахме нови услуги, с които 
да продължим дейностите в досегашните 
центрове. От миналата година предоста-
вяме и нова социална услуга – Център за 
обществена подкрепа в Белене, на който 
дадохме името „Света Марта“.

Развивахме Центровете за домашни 
грижи в Белене, Русе и село Бърдарски ге-
ран с участието на различен тип дарители 
и  на самите потребители. Заедно с Кух-
нята на колела тези посещения по къщите 
бяха жизнено важни по времето на прину-
дителната изолация на хората.

Помогнахме на стотици болни хора от 
община Белене със средства за лекарства, 
а през настоящата ужасна за Европа и све-
та година се стараем, заедно с нашите до-
броволци и дарители,  да бъдем близо до 
жертвите на войната, потърсили убежище 
у нас.

way to Europe, our donors, employees and 
volunteers who have worked to support their 
fellow man. 

And of course to the poor themselves 
who trusted us and to whom we sought to be 
close - I hope that in the face of each of them 
we have been able to see the face of Christ! 

This pursuit of the priorities of the com-
munity was evident in the reporting year 
2021 - the second of the COVID pandemic 
that put everyone, including the structures 
and activities of the organization, to the test.

We continued the quality provision of 
our registered social services: the Day center 
for children with disabilities, the Center for 
community support for children at risk, the 
Center for temporary accommodation of 
homeless persons, the Center for social reha-
bilitation and integration for homeless per-
sons, the Center for social rehabilitation and 
integration for children and persons with 
disabilities and the Crisis center for victims 
of domestic violence.

In 2021, we operated under a new Social 
services Act and licensed new services under 
it to continue the activities of the existing 
centers. Since last year, we have been provid-
ing a new social service – Center for com-
munity support in Belene, which we named 
“St. Martha”.

We developed the Home Care Centers 
in Belene, Ruse and S. Bardarski geran with 
the participation of different types of donors 
and the users themselves. Together with the 
Meals on Wheels, these house visits were vi-
tal at a time of forced isolation of people.

We have helped hundreds of sick people 
from the municipality of Belene with funds 
for medicine, and in this terrible year for Eu-
rope and the world we are trying, together 
with our volunteers and donors, to be close 
to the victims of war who have sought refuge 
in our country.

Стефан Марков 
изпълнителен директор

Stefan Markov,
Executive director
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DAY CENTER FOR 
CHILDREN WITH 

DISABILITIES ”CHARITY”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

„МИЛОСЪРДИЕ”
     Лицензи в АКСУ:

№ Л-3129-537 за „Информиране и кон-
султиране“

№ Л-3129-537 за „Дневна грижа“
№ Л-3129-534 за „Терапия и рехабили-

тация“
№ Л-3129-536 за „Обучение за придоби-

ване на умения“

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

    Брой потребители през 2021 г.: 72 деца с 
или без увреждания.

Основни дейности: Кинезитерапия; 
оказване на психологическа подкрепа – 
диагностика и терапия; провеждане на 
учебно-възпитателни дейности и педаго-

Licenses of the Agency for Quality of So-
cial Services: 

№L-3129-537 for “Informing and consulta-
tion”

№L-3129-537 for “Day care”
№L-3129-534 for “Therapy and rehabilita-

tion”
№L-3129-536 for “Skills training“

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

Number of users in 2021: 72 children with 
or without disabilities.

Main activities: Kinesitherapy; psycholog-
ical help – diagnosis and therapy; educational 
activities and pedagogical work; teaching of 
practical and social skills; Montessori thera-
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гическа работа; обучение в практически 
и социални умения; Монтесори терапия; 
работа в мултисензорна зала; арттера-
пия; предоставяне на социални, здравни 
и правни консултации на родители; диаг-
ностика на деца без установено заболяване 
и поставена диагноза; провеждане на дей-
ности за социална интеграция – организи-
ране и посещения на изложби, концерти, 
екскурзии, лагери, благотворителни ак-
ции, честване на християнски, национал-
ни и лични празници; провеждане на ста-
жантска практика на студенти от Русенски 
университет „Ангел Кънчев” и работа с 
доброволци от Общински младежки дом 
– Русе.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност; частни дарения

py; work in a multi-sensory room; art therapy; 
provision of social, health and legal consul-
tancy to parents; diagnosis of children with-
out established disabilities; social integration 
activities – exhibitions, concerts, excursions, 
camps, charity events, celebration of Chris-
tian, national and personal holidays; working 
with students from Ruse University “Angel 
Kanchev” and volunteers from the Municipal 
Youth Center – Ruse.

     
Funding: Ruse Municipality; state-funded 

activity; private donations.

In 2021 72 children used the provided ser-
vices of the “Charity” center. Their parents 
also attended individual and group family 
consultations and therapeutic meetings and 
were introduced to the opportunities for im-
proving their childreǹ s condition. The activ-
ities in the Center were fully in line with the 

През 2021 г. 72 деца използваха услугите, 
които предоставя Център „Милосърдие”. 
Техните родители и близки посещаваха 
индивидуални и семейни консултации и 
обучителни групи, на които се запозна-
ваха с възможностите за подобряване на 
здравословното състояние на децата им. 
Дейността на Центъра беше напълно съо-
бразена с въведените противоепидемични 
мерки.

Специалистите в услугата провеждаха 
ежедневни занимания с децата-потребите-
ли с цел развитие на техните практически 
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умения за един по-самостоятелен живот. В 
залата по кинезитерапия, благодарение на 
рехабилитационните програми, съобразе-
ни със състоянието на децата, беше наблю-
давано подобрение в тяхното физическо 
състояние. Работата с педагог и психолог 
спомогна за тяхната социална и сензорна 
стимулация, важни за тяхното обучение 
и подготовка за средата извън Центъра. 
Обособените кътове  продължиха да раз-
виват практическите умения на децата по 
градинарство, готварство и майсторство. 

Също така продължава обучението на 
децата по метода Монтесори, както и се въ-
веде използването на електронни ресурси 
в педагогическата работа.

По време на заниманията по арттера-
пия децата изработиха произведения от 
глина, с които за поредна година участваха 
във фестивала „Светът е за всички 2021“, 
посветен на Международния ден на хора-
та с увреждания. Фестивалът се проведе 

anti-epidemic measures in taken in the coun-
try.

Specialists in the service conducted dai-
ly activities with the children-users in order 
to develop their practical skills for one more 
independent life. In the kinesitherapy room, 
thanks to the rehabilitation programmes tai-
lored to the children’s condition, an improve-
ment in their physical condition was observed. 
Working with an educator and a psychologist 
helped their social and sensory stimulation, 
important for their learning and preparation 
for the environment outside the Center. 

The designated corners continued to de-
velop children’s practical skills in gardening, 
cooking and craftsmanship. The learning 
through the Montessori Method continued as 

well and the use of electronic resources was 
introduced into the pedagogical work.

During the art therapy sessions, the chil-
dren crafted clay items and with them the 
children once again participated in the “The 
World is for All 2021” festival, dedicated to the 
International Day of Persons with Disabilities. 
The festival was once again held online and 
this year the children’s participation collected 
the most votes and took first place.
 

International Children’s Day was celebrat-
ed with a party, and the annual summer camp 
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отново онлайн и тази година участието на 
децата събра най-много гласове и зае пър-
вото място. 

С празненство беше отбелязан Меж-
дународният ден на детето, а ежегодни-
ят летен лагер с потребители на услугата 
и техните родители тази година беше в 
село Дрента. В навечерието на Рождество 
Христово децата и служителите подгот-
виха 100 коледни картички, които бяха 
предоставени на Община Русе. Също така 
беше организирано тържество с активното 
участие на децата и те получиха подаръци 
от кампанията „Плюшено мече“. 

Център „Милосърдие“ взе участие в 
различни инициативи. Традиционно се 
проведоха мартенски и Великденски ба-
зар, както и Коледният базар в хипермар-
кет „Хоуммакс“ с ръчно изработени изде-
лия и картини. Като част от инициатива-
та на Община Русе „Заедно за по-красив 
град“ беше изрисувано електрическото 
табло пред сградата на Центъра. Деца и 
служители бяха част от инициативата „За-
пали свещ“, с която беше отбелязан Денят 
на „Каритас“. А в края на годината участ-

with children and their parents this year was 
in the village Drenta. Days before Christmas 
100 Christmas cards were crafted and provid-
ed to Ruse Municipality. A celebration was 
also organized with the active participation of 
the children and they received gifts from the 
campaign “Plusheno meche”. 

Center “Charity” took part in various in-
itiatives. Traditionally, the March and Easter 
bazaars were held, as well as the Christmas 
bazaar in the hypermarket “Homemax” with 
handmade products and paintings. As part of 
the initiative of the Ruse Municipality “To-
gether for a more beautiful city” the electric 
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     Контакти: 
Теодора Герганова - Управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg

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

ваха и в откриването на кампанията „Ние 
заедно“, организирана от Каритас Интер-
националис, посветена на опазването на 
природата. 

За поредна година студенти от Русен-
ски университет „Ангел Кънчев“ проведо-
ха практическите си упражнения в „Ми-
лосърдие“. 

А през 2021 бяха проведени и обучи-
телни практики за длъжността асистент 
социални дейности, част от програмата 
„Социални иноватори“, реализирана в 
рамките на проект „Социални иноватори“, 
финансиран от Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия чрез Фонда за младежка заетост 
на Европейското икономическо простран-
ство (ЕИП) и Норвежкия финансов меха-
низъм.

board in front of the Center was painted. Chil-
dren and staff were part of the “Light a can-
dle” initiative to mark the day of Caritas. And 
at the end of the year, they took part in the 
launch of the “We Together” campaign, or-
ganised by Caritas Internationalis, dedicated 
to nature conservation. 

For another year, students from Angel 
Kanchev University of Ruse conducted their 
practical exercises in “Charity”. 

And in 2021, training practices for the po-
sition of social activities assistant were held, 
part of the “Social Innovators” programme, 
implemented within the “Social Innovators” 
project, funded by Iceland, Liechtenstein and 
Norway through the European Economic 
Area (EEA) Youth Employment Fund and the 
Norwegian Financial Mechanism.
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Лицензи в АКСУ:
№ Л-3129-537 за „Информиране и кон-

султиране“;
№ Л-3129-535 за „Общностна работа“; 
№ Л-3129-536 за „Обучение за придоби-

ване на умения“; 
№ Л-3129-540 за „Осигуряване на под-

слон“
№ Л-3129-534 за „Терапия и рехабилита-

ция“
№ Л-3129-538 за „Застъпничество и по-

средничество“

Капацитет: 60 места.

Брой потребители през 2021 г.: 148 
лица, останали без дом

Основни дейности: Осигуряване на 
подслон, храна, санитарни помещения за 
поддържане на лична хигиена, перално по-
мещение, социални консултации, здравни 
грижи и придружаване.

Licenses of the Agency for Quality of So-
cial Services:

№ L-3129-537 for “Information and con-
sultation”;

№ L-3129-535 for “Community work”; 
№ L-3129-536 for “Skills Training”; 
№ L-3129-540 for “Shelter provision”
№ L-3129-534 for “Therapy and Rehabili-

tation”
№ L-3129-538 for “Advocacy and Media-

tion”

Capacity: 60 people.

Number of users in 2021: 148 homeless 
people.

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

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО 
НАСТАНЯВАНЕ НА 
БЕЗДОМНИ ЛИЦА  

“ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

CENTER FOR TEMPORARY 
ACCOMMODATION FOR 

HOMELESS PEOPLE “THE 
GOOD SAMARITAN”
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Финансиране: Община Русе (държавно 
делегирана дейност); фондация „Комуни-
тас”; фирма „Нетуоркс - България” ЕООД; 
фирма „Бозмов“; пекарна „Цветница“; част-
ни дарители.

През 2021 година 148 бездомни лица 
получиха подслон, храна, медицински 
консултации, прегледи и манипулации 
в Центъра за временно настаняване „До-
брият самарянин“.  В зимните месеци тра-
диционно бяха приютявани над капаци-

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

In 2021, 148 homeless individuals received 
shelter, food, medical counseling, check-ups 
and manipulation at the Center for tempo-
rary accommodation for homeless people 
‘’The Good Samaritan’’. The winter months 
have traditionally housed beyond capacity 
all those who have been homeless and sought 
our help. 

Service users used the laundry room, 
were taught hygiene habits and participated 
in daily cleaning activities at the Center. The 
work in compliance with all the anti-epidem-
ic measures necessary to prevent the spread 
of COVID-19 continued in 2021. All new ad-
missions were tested by PCR test and quaran-
tined if necessary.

All of the users received social counsel-
ling and assistance in communicating with 
various institutions, as well as help in pre-
paring and completing paperwork. The good 
relations and cooperation with the various 

Ruse institutions and medical professionals 
continued. As a result: six people were issued 
with new documents for identification; six 

тета всички останали без дом и потърси-
ли ни за помощ. 

Потребителите на услугата ползваха 
перално помещение, приучаваха се на 
хигиенни навици и участваха ежедневно 
в дейностите по почистването на Центъ-
ра. И през 2021 работата протичаше при 
спазването на всички противоепидемич-
ни мерки, необходими за предпазване от 
разпространението на COVID-19. Всяко 
новопостъпило лице  беше тествано с PCR 
тест и при необходимост беше поставено 
под карантина.

Всички те получиха социални кон-
султации и съдействие в комуникацията 
с различни институции, както и помощ 
при подготовката и попълването на до-
кументи. Добрите взаимоотношения и 
сътрудничество с различните русенски 
институции и медицински специалисти 
продължават. В резултат от дейността на 
Центъра на шестима души бяха издадени 
нови документи за самоличност; на други 
шестима беше оказано съдействие за явя-
ване на ТЕЛК и осем лица бяха настанени 
в услуги от дългосрочен тип.
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     Контакти: 
Георги Михов - управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25  
тел: 0884 314 155
cvn@caritas-ruse.bg

     Contacts: 
Georgi Mihov - Manager
Ruse, 25 Trakciya Str
Tel.: 0884 314 155
cvn@caritas-ruse.bg

Благодарение на доброто партньор-
ство на „Добрият самарянин” с различни 
фирми, работата на центъра получи под-
крепа под формата на различни дарения 
– хранителни продукти, дрехи, обувки и 
медикаменти. Поради ниското държав-
но финансиране центърът има нужда от 
допълнителни средства най-вече при по-
криването на нуждите за храна и медика-
менти за бездомните.

Потребителите взеха участие и в ня-
колко инициативи през годината. Отбе-
лязаха различни християнски празници, 
както и „Ден на Каритас“. В навечерието 
на Рождество Христово изработиха ко-
ледни украшения, които бяха част от бла-
готворителен базар в хипермаркет „Мосю 
Бриколаж“.

others were assisted to attend the Medical-la-
bour expert commissionand and eight per-
sons were placed in long-term services.

Thanks to  „The Good Samaritan’’’s good 
partnership with various companies, the work 
of the center received support in the form of 
various donations-food, clothing, shoes and 
medication. Due to low government funding, 
the center needs additional funds especially 
in covering the needs of food and medicine 
for the homeless.

The persons from the Center also partic-
ipated in several initiatives during the year. 
They celebrated various Christian holidays 
as well as “The Day of Caritas “. Days before 
Christmas, they crafted hand-made Christ-
mas decorations, which were part of a charity 
bazaar at hypermarket “Mr. Bricolage”.
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Лицензи в АКСУ:
№Л-3129-537 за „Информиране и кон-

султиране“
№Л-3129-534 за „Терапия и рехабилита-

ция“
№Л-3129-538 за „Застъпничество и по-

средничество“
№Л-3129-536 за „Обучение за придоби-

ване на умения“
Капацитет: 15 места.
Брой потребители през 2021 г.: 54 без-

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

БЕЗДОМНИ

CENTER FOR SOCIAL 
REHABILITATION AND 

INTEGRATION FOR 
HOMELESS PEOPLE

Licenses of the Agency for Quality of So-
cial Services:

№L-3129-537 for “Information and consul-
tation”

№L-3129-534 for “Therapy and Rehabilita-
tion”

№L-3129-538 for “Advocacy and Media-
tion”

№L-3129-536 for “Skills Training”
Capacity: 15 people
Number of users in 2021: 54 homeless 

people, directed by the Social Assistance Di-
rectorate.

Main activities: Rehabilitation; psycho-
logical consulting; social and legal consulting; 
educational and professional training and ori-
entation; organization of individual programs 
for social inclusion; work therapy – carpentry, 
bio farming, beekeeping, cooking; music ther-
apy; art therapy.

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity.

In 2021, 54 homeless people went through 
the Center for Social Rehabilitation and In-

tegration of Caritas Ruse. They received so-
cial counselling for various documents and 
attended computer literacy classes. Users 
participated in art therapy, music therapy 
and occupational therapy, including furni-
ture making and restoration, fruit and vege-

домни лица с издадени заповеди от Дирек-
ция социално подпомагане.

Основни дейности: Рехабилитация; 
психологическо консултиране; социал-
но-правни консултации; образователно и 
професионално обучение и ориентиране; 
изготвяне и осъществяване на индивиду-
ални програми за социално включване; 
трудотерапия – дърводелство, биоземеде-
лие, пчеларство, готварство; музикотера-
пия; арттерапия.

Финансиране: Община Русе, държавно 
делегирана дейност.

През 2021 г. 54 бездомни лица преми-
наха през Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция на Каритас Русе. 
Те получиха социални консултации при 
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Контакти: 
Управител – Георги Михов
Русе, ул. „Тракция” № 25 
тел: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg

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

издаването на различни документи и 
посещаваха занимания по компютърна 
грамотност. Потребителите участваха в 
арттерапия, музикотерапия и трудова 
терапия, включваща изработване и рес-
тавриране на мебели, овощарство и гра-
динарство в трите покрити оранжерии на 
Центъра, пчеларство и готварство. 

table gardening in the Center’s three covered 
greenhouses, beekeeping and cooking. 

Depending on the needs of the users, 
individual and group therapeutic physical 
education classes were conducted, resulting 
in a significant improvement in their gen-
eral physical condition. During the year, 
participants of the art therapy programme 
produced martenitsi, souvenirs and cards to 
celebrate various Christian holidays and tra-
ditions.

In November, the participants of the 
cooking programme prepared a cake and 
celebrated Caritas Day. On the eve of Christ-
mas, a special charity bazaar was organized 
in the Mr. Bricolage hypermarket, where the 
Christmas decorations handmade by the us-
ers could be found. 

В зависимост от потребностите на по-
требителите бяха провеждани индиви-
дуални и групови занимания по лечебна 
физкултура, в резултат на които значи-
телно се подобри общото им физическо 
състояние. През годината по време на 
програмата за арттерапия бяха израбо-
тени мартеници, сувенири и картички по 
случай отбелязването на различни хрис-
тиянски празници и традиции.

През ноември участниците в програ-
ма готварство приготвиха сладкиш и 
отбелязаха Деня на „Каритас“. В навече-
рието на Рождество Христово беше ор-
ганизиран специален благотворителен 
базар в хипермаркет „Мосю Бриколаж“, 
на който можеха да бъдат открити ръчно 
изработените от потребителите коледни 
украшения.
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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

Лицензи в АКСУ: 

№Л-3129-537 за „Информиране и кон-
султиране“

№Л-3129-535 за „Общностна работа“
№Л-3129-536 за „Обучение за придоби-

ване на умения“
№Л-3129-540 за „Осигуряване на под-

слон“
№Л-3129-534 за „Терапия и рехабилита-

ция“
№Л-3129-538 за „Застъпничество и по-

средничество“

Капацитет: 15 места.

Брой потребители през 2021: 5 въз-
растни и деца, жертви на насилие или тра-
фик 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-
не; емоционална подкрепа; възможност за 

Licenses of the Agency for Quality of 
Social Services:

№L-3129-537 for „Information and 
consultation“

№L-3129-535 for „Community work“
№L-3129-536 for „Skills Training“
№L-3129-540 for „Shelter provision“
№L-3129-534 for „Therapy and Rehabilita-

tion“
№L-3129-538 for „Advocacy and Media-

tion“ 

Capacity: 15 people.

Number of users in 2021: 5 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 
alternative social services; emotional support; 
provision of sanitary facilities for maintaining 
personal hygiene; legal help; assistance in the 
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Контакти: 
Милена Декова - Управител
Тел: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg

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

поддържане на лична хигиена и уедине-
ние; консултация с адвокат; съдействие за 
връзка с институции; организация на сво-
бодното време.

Финансиране: Община Русе

През 2021 г. бяха идентифицирани пет 
случая на трафик и насилие и със съдей-
ствието на Дирекция „Социално подпо-
магане“, отдел „Закрила на детето“, МВР и 
Прокуратура бяха взети адекватни мерки 
за превенция на повторен акт на трафики-
ране и връщането им в семейна среда. 

С оглед на спазването на противоепи-
демичните мерки в страната продължи да 
се осъществява 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 
нанесените травми.

communication with institutions; free time 
activities.

Funding: Municipality of Ruse

In 2021 five 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. 

In order to comply with the anti-epidemic 
measures in the country, we continued the 
mobile consulting through phone or social 
media networks, in order to assist the victims 
find the necessary institutions to help them 
cope with the trauma. 
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Лицензи в АКСУ: 
№Л-3129-537 за „Информиране и кон-

султиране“
№Л-3129-535 за „Общностна работа“
№Л-3129-536 за „Обучение за придоби-

ване на умения“
№Л-3129-538 за „Застъпничество и по-

средничество“
№Л-3129-534 за „Терапия и рехабилита-

ция“

Капацитет:  20 места

Брой потребители през 2021 г.: 69 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 
подкрепа на деца и семейства в риск; обра-
зователни, корекционни и социализиращи 

Licenses of the Agency for Quality of So-
cial Services:

№L-3129-537 for “Information and consul-
tation”

№L-3129-535 for “Community work”
№L-3129-536 for “Skills Training”
№L-3129-538 for “Advocacy and Media-

tion”
№L-3129-534 for “Therapy and Rehabilita-

tion”

Capacity: 20 children

Number of users in 2021: 69 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-
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-

ЦЕНТЪР ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

„ТОМ СОЙЕР”

CENTER FOR 
COMMUNITY SUPPORT 

”TOM SAWYER”
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tual support; various social activities: summer 
camp, excursions, celebration of Christian 
holidays; working with trainees from Univer-
sity of Ruse “Angel Kanchev”.

Volunteers: 10, mostly students in high 
schools and university;

Funding: Ruse Municipality; state-funded 
activity; donations

In 2021, 69 at-risk children used various 
short- and long-term services at the Center: 
individual psychological, social and educa-
tional counselling was carried out in order to 
acquire different skills, increase their cogni-
tive culture and develop their abilities to cope 
with difficulties and challenges; pedagogical 
support was provided. A “Parents’ Mutu-
al Help Group” was held once a month with 
parents, where various topical issues were dis-
cussed. Mediation processes were implement-
ed in schools and in families to resolve conflict 

програми; хуманитарна помощ; детски 
клубове по интереси и родителски групи 
за взаимопомощ; разнообразна социална 
дейност: летни лагери, екскурзии, отбеляз-
ване на християнски празници; работа със 
стажанти от Русенски университет „Ангел 
Кънчев”

Доброволци: 10, предимно ученици в 
гимназиална възраст

 
Финансиране: Община Русе, държавно 

делегирана дейност; дарения

През 2021 г. 69 деца в риск използваха 
различни краткосрочни и дългосрочни 
услуги в Центъра: извършвани бяха ин-
дивидуални психологически, социални и 
образователни консултации, с цел придо-
биване на различни умения, повишаване 
на познавателната им култура и развиване 
на способностите им да се справят с труд-
ности и предизвикателства; оказана им 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20

беше педагогическа подкрепа. Един път 
месечно с родителите бе провеждана „Ро-
дителска група за взаимопомощ“, където 
се дискутираха различни актуални теми. 
Реализирани бяха процеси на медиация в 
училища и в семейства, за разрешаване на 
конфликтни ситуации. 
При спазване на въведените противоепи-
демични мерки децата от Центъра участ-
ваха в поредица от мероприятия, кампа-
нии, конкурси и инициативи, организира-
ни от Община Русе и Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. Отбелязани 
бяха християнски празници, децата и до-
броволци участваха в подготовка на укра-
шения, с които взеха участие в благотвори-
телни база-
ри по случай 
Баба Марта, 
Великден и 
Рож де с т в о 
Х р и с т о в о . 
В к л ю ч и х а 
се и в отбе-
л я з в а н е т о 
на „Ден на 
К а р и т а с “ , 
както и в от-
к ри в а н е т о 
на кампани-
ята на Кари-
тас Интер-
националис „Ние заедно“.

ЦОП поддържа добри междуинсти-
туционни контакти и сътрудничество с 

situations. 
In compliance with the anti-epidemic 

measures in place, children from the Center 
participated in a series of events, campaigns, 
competitions and initiatives organized by the 
Ruse Municipality and the Local Commission 
for Combating Juvenile Delinquency. Chris-

tian holi-
days were 
m a r k e d , 
c h i l d r e n 
and vol-
u n t e e r s 
p a r t i c i -
pated in 
the prepa-
ration of 
handmade 
i t e m s , 
w h i c h 
they took 
part in 
c h a r i t y 

bazaars on the occasion of Baba Marta, East-
er and Christmas. They also took part in the 
celebration of “Caritas Day” and the launch of 
Caritas Internationalis’ “We Together” cam-
paign.

The Center maintains good inter-institu-
tional contacts and cooperation with schools, 
NGOs and state institutions. In 2021, 10 
volunteers, mostly students, worked at the 
Center. They took part in various initiatives, 
one of which was the “Volunteer Day” when 
they distributed hot tea to citizens-by in ear-
ly December. On the occasion of the holiday 
they received a special greeting from the May-
or of Ruse Municipality - Mr. Pencho Milkov.
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Контакти: 
Петя Стоянова - Управител
7000, ж.к. Дружба 3, 
ул. Никола Вапцаров 20, ет.3
тел: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Petya Stoyanova- manager
7000 Ruse, g.k. Druzhba 3, 
20 Nikola Vaptsarov Str, floor 3
Tel.: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg

училища, НПО-та и държавни институ-
ции. През 2021 година в Центъра работи-
ха 10 доброволци, най-вече ученици. Те се 
включиха в различни инициативи, една от 
които беше „Денят на доброволеца“, когато 
раздаваха топъл чай на минувачи в нача-
лото на декември. По случай празника по-
лучиха и специално поздравление от Кме-
та на Община Русе – г-н Пенчо Милков.

Студенти от специалността „Социална 
педагогика” към РУ „Ангел Кънчев” прове-
доха практическите си упражнения в „Том 
Сойер”, а тази година по-специално беше 
проведена и практика по програма „Соци-
ални иноватори“.

Students from the “Social Pedagogy” spe-
cialty at RU “Angel Kanchev” conducted their 
practical exercises at “Tom Sawyer”, and this 
year in particular, an internship was conduct-
ed under the “Social Innovators” program.
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Licenses of the Agency for Quality of So-
cial Services:

№L-3129-537 for “Information and consul-
tation”

№L-3129-534 for “Therapy and Rehabilita-
tion”

№L-3129-538 for “Advocacy and Media-
tion”

№L-3129-536 for “Skills Training”

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

Лицензи в АКСУ:
 Лиценз №Л-3129-537 за „Информиране 

и консултиране“
Лиценз №Л-3129-534 за „Терапия и реха-

билитация“
Лиценз №Л-3129-538 за „Застъпниче-

ство и посредничество“
Лиценз №Л-3129-536 за „Обучение за 

придобиване на умения“

Капацитет: 25 места, в сграда, пре-
доставена от Община Белене

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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Брой потребители през 2021 г.: 64 деца 
и лица на възраст от 2 – 80 г. с различни 
физически, умствени и психически забо-
лявания.

Основни дейности: Кинезитерапия, 
логопедия, психологическа помощ; мо-
билна работа по домовете; обучение на по-
требителите за придобиване на умения за 
независим живот, за социално включване 
и справяне с обичайните житейски ситу-
ации; индивидуална и групова работа; ор-
ганизиране на беседи, тренинги; участие в 
конкурси; отбелязване на празници.

Финансиране: Община Белене, дър-
жавно делегирана дейност

Number of users in 2021: 64 children and 
youths at the age 2-80 with different physical, 
mental and psychological problems. 

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

Funding: Municipality of Belene, 
state-funded activity

In 2021, 64 children and individuals used 
the various services of the Center and received 
professional help in the form of rehabilitation 
and kinesitherapy, pedagogical and social 
counselling, speech therapy and psychological 
therapy. The Center’s team continued to work 
in compliance with the orders of the Ministry 
of Health and the Mayor of Belene Municipal-
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През 2021 г. 64 деца и лица използваха 
различните услуги в Центъра и получи-
ха професионална помощ под формата на 
рехабилитация и кинезитерапия, педаго-
гически и социални консултации, логопе-
дична и психологична терапия. През 2021 
екипът на Центъра продължи да работи, 
спазвайки заповедите на Министерството 
на здравеопазването и Кмета на Община 
Белене относно превенция на разпростра-
нението на COVID-19 в социалните услуги. 
Работата продължи присъствено и онлайн 
при спазването на всички противоепиде-
мични мерки.

ity, regarding the prevention of the spread of 
COVID - 19 in social services. The work con-
tinued in person and online in compliance 
with all anti-epidemic measures.
The children prepared martenitsas and cards, 
which delighted the elderly people from the 
Home Care Center in Belene. During the East-
er holidays, the users took part in a municipal 
competition for Easter decorations, and in 
December a Christmas workshop was organ-
ized for crafting toys and cards, with which 
they participated in the traditional Christmas 
bazaar. The mobile care provided for users 
whose access to the Center is not possible due 
to health reasons continued to be as popular 
as before.

Децата подготвиха мартенички и кар-
тички, с които зарадваха възрастните хора 
от Центъра за домашни грижи в Белене. 
По време на Великденските празници по-
требителите взеха участие в Общински 
конкурс за великденски украси, а през де-
кември беше организирана Коледна рабо-
тилница за изработване на играчки и кар-
тички, с които участваха в традиционния 
коледен базар. Предоставяната мобилна 
грижа за потребителите, чийто достъп до 
Центъра е невъзможен поради здравослов-
ни причини, се радва на голям интерес.

Центърът в град Белене стартира и осъ-
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ществи кампания за набиране на книги, 
с която беше обогатена библиотеката на 
МБАЛ гр. Белене, а през ноември  потре-
бителите се 
включиха в 
и н и ц и ат и-
вата „Запа-
ли свещ“, по 
случай деня 
на „Кари-
тас“.

През ме-
сец юли еки-
път и потре-
бителите на 
ЦСРИ „Св. 
Винкенти“- 
град Белене  се включиха в ателиета, орга-
низирани от ПП „Персина“, по случай фес-
тивала на къдроглавия пеликан.

The Center in Belene launched and imple-
mented a book collection campaign, which 
was used to enrich the library of the hospital 

in Belene and 
in November 
it participat-
ed in the ini-
tiative “Light 
a candle”, 
marking the 
Day of “Cari-
tas”.
In July, the 
staff and the 
children from 
the CSRI 
“St. Vink-

enti”-Belene took part in workshops organ-
ized by PP “Persina” on the occasion of the 
festival of the Dalmatian Pelican.

Контакти: 
Дарина Добранчева – Управител
Белене, ул. „Христо Ботев” 11, ет. 4
Тел.: 0887 158 117
csribelene@caritas-ruse.bg 

Contacts: 
Darina Dobrancheva – Manager
Belene 11 Hristo Botev Str, 4 fl.
Tel.: 0887 158 117
csribelene@caritas-ruse.bg
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Лицензи в АКСУ:
№Л-3129-537 за „Информиране и консул-
тиране“
№Л-3129-536 за „Обучение за придобиване 
на умения“
№Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
№Л-3129-538 за „Застъпничество и по-
средничество“

Капацитет:  25 
места, в сграда, 
предоставена от 
Община Белене

Брой потребители 
през 2021 г.: 97 
деца, застрашени да 
отпаднат от училище; 
с отклоняващо се 
поведение; живеещи 
в бедност.

Основни дейности: 
подкрепа на 
семейства в риск 
с цел осигуряване на семейна среда за 
децата; работа за предотвратяването на 
изоставяне и институционализация; 
подкрепа за подобряване на грижата 
за децата, настанени от институции 
в приемни семейства; разнообразна 
социална дейност; стимулиране на 
образователното развитие и мотивация 
за учене; детски клубове и родителски 
групи за взаимопомощ; отбелязване 
на християнски празници; участие във 
фестивали и конкурси.

Финансиране: Община Белене, държавно 
делегирана дейност

Считано от 01.04.2021 г. Община Белене 

Licenses of the Agency for Quality of Social 
Services:
№L-3129-537 for “Information and 
consultation” 
№ L-3129-536 for “Skills Training”
№L-3129-534 for “Therapy and 
Rehabilitation”

№L-3129-538 for 
“Advocacy and 
Mediation”

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

Number of users in 
2021: 97 children 
at risk of school 
dropout; with 
deviant behavior; 
living in poverty. 

Main activities: 
supporting families at risk in order to 
provide a family environment for children; 
work for the prevention of abandonment 
and institutionalization; providing support 
to improve the care of children placed 
from institutions in foster families; diverse 
social activities; stimulation of educational 
development and motivation to learn; 
children›s clubs and parent groups for mutual 
assistance; celebration of Christian holidays; 
participation in festivals and competitions.

Funding: Municipality of Belene, state-
funded activity

As of 01.04.2021. the Municipality of Belene 

CENTER FOR 
COMMUNITY SUPPORT 
“ST. MARTHA”– BELENE

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОДКРЕПА „СВЕТА 
МАРТА“ – БЕЛЕНЕ
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възложи управлението на Центъра за 
обществена подкрепа „Света Марта“ 
на РКО Каритас. Самата услуга е 
разкрита през 2014 година в подкрепа 
на осигуряването на защита на правата 
на децата и гарантиране на най-добрия 
интерес за тях.

През 2021 година 97 деца използваха 
различните услуги в Центъра и получиха 

entrusted the management of the Center for 
community support “St. Martha” to RKO 
Caritas. The service itself was opened in 2014 
to support the protection of children›s rights 
and ensure the best interests of children.
In 2021, 97 children used the various services 
at the Center and received professional 
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професионална помощ под формата на 
психологическо, социално и семейно 
консултиране на деца и техните семейства.
ЦОП Белене има сключени споразумения 
за сътрудничество с три училища и с 
две детски градини на местно ниво, 
съвместно с които провеждат различни 
тренинги по актуални теми като: 
„Доверието между родител и юноша“; арт 
занимания; „Порнографията в интернет-
любопитство или зависимост“; спортни 
игри.

Екипът организира и взе участие в 
инициативи, посветени на християнски 
празници. По случай „Денят на 
християнското семейство“ беше орга-
низиран конкурс на тема „Аз и моето 
семейство“ и в него взеха участие 58 
деца, а през ноември деца и служите-
ли отбелязаха „Денят на Каритас“. 

assistance in the form of psychological, social 
and family counselling for children and their 
families.

The center in Belene has signed cooperation 
agreements with three schools and two 
kindergartens at local level and together 
they conduct various trainings on topical 
issues such as: “Trust between parent and 
adolescent”; art activities; “Pornography 
in Internet curiosity or addiction”; sports 
games.

The team organized and participated in 
initiatives dedicated to Christian holidays and 
campaigns. On the occasion of  “Christian 
Family Day”, a competition on the theme 
“Me and my family” was organized and 58 
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Контакти: 
Елка Денкова – Управител
Белене, ул.“Еп. Евгений Босилков“ №1
тел: +359 882 373 532; +359 876 137 444
copbelene@caritas-ruse.bg

Contacts: 
Elka Denkova– Manager
Belene, 1 Ep. Evgeny Bosilkov Str
Tel: +359 882 373 532; +359 876 137 444
copbelene@caritas-ruse.bg 

children participated in it, and in November 
children and staff marked “The Day of 
Caritas”. They also participated in the launch 
of the international campaign “Together 
We”, organized by Caritas Internationalis 
in support of saving the environment. Later 
on Christmas decorations, cards and sweets 
were crafted and the Center took part in the 
traditional Christmas bazaar in Belene. 

Също така участваха и в откриването 
на интернационалната кампания „Ние 
заедно“, организирана от Каритас 
Интернационалис, посветена на 
опазването на природата. През месец 
декември бяха изработени и коледни 
украшения, картички и сладкиши, с   които 
Центърът се включи в традиционния 
коледен базар в Белене.
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Местоположение: Белене, Русе, село 
Бърдарски геран

Брой потребители през 2021 г.: 157 
възрастни хора с тежки заболявания, кои-
то живеят изолирано и не могат да си поз-
волят адекватни медицински грижи.

Основни дейности: контрол на кръв-
но налягане, профилактика на декубитус, 
превръзки, консултации за различни ви-

Location: Belene, Ruse and the village of 
Bardarski geran

Number of users in 2021: 157 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 

HOME CARE 
CENTERS

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДОМАШНИ 
ГРИЖИ
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Контакти: 
Център за домашни грижи – Русе               
Росен Бъчваров – социален работник
Русе, ул. „Байкал” 10 а
Тел.: 0889621764

Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 0882 275 463

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

Contacts: 
Home care center – Ruse
Rosen Bachvarov – social worker
Ruse, 10a Baykal Str.
Tel.: 0889621764

Home care center – Belene
Rumyana Pavlova - Manager
Belene, 14 Hristo Botev Str.
Tel.: 0882 275 463

Home care center – Bardarski geran

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

дове медицинска помощ, предоставяне на 
помощни средства, закупуване на лекар-
ства, помощ в домакинството, социални 
услуги.

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

kind of medical assistance, provision of 
equipment, collecting medicines for the 
patients, household assistance, social services.

Funding: Mr Borislav Lorinkov, Caritas 
Bulgaria, donations. 
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MEDICINES 
FOR PATIENTS 

IN BELENE

ЛЕКАРСТВА ЗА 
НУЖДАЕЩИ СЕ В 

БЕЛЕНЕ
Енорийската група доброволци в Беле-

не, заедно с местния Център за домашни 
грижи, закупи и предостави на близо 100 
болни от града лекарства на обща стойност 
4000 лв. Средствата бяха осигурени от да-
рителя г-н Борислав Лоринков, а подпо-
могнатите бяха определяни от съвместна 
комисия между Община Белене и Каритас. 
Изпълнени бяха стотици рецепти и плаща-
ния за операции на граждани с хронични 
заболявания, с много ниски доходи и теж-
ко социално положение.

The parish group of volunteers in Belene, 
together with the local Home Care Center, 
purchased and provided nearly 100 sick 
people in the town with medicines worth a 
total of 4000 BGN. The funds were provided 
by the donor, Mr. Borislav Lorinkov, and 
those assisted were determined by a joint 
committee between Belene Municipality and 
Caritas. Hundreds of prescriptions were filled 
and payments made for surgeries of citizens 
with chronic diseases, very low income and 
difficult social situation.
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MEALS 
ON WHEELS 

PROJECT

ПРОЕКТ 
„КУХНЯ 

НА КОЛЕЛА”

Местоположение: гр. Русе

Брой потребители през 2021 г.: 51 въз-
растни, болни и самотно живеещи хора.

Основни дейности: Ежедневна достав-
ка на храна по домовете, осигуряване на 
социална подкрепа.

Финансиране: Дарения

Контакти: 
Даринка Калапиш 
ръководител на проекта
тел.: 0890 215 180

Location: Ruse

Number of users in 2021: 51 old, ill and 
single people.

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

Funding: Donations

Contacts:
Darinka Kalapish 
project manager
tel.: 0890 215 180
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PROJECT “ACCESS OF 
OLDER PEOPLE TO LONG-

TERM CARE AT HOME 
AND IN THE COMMUNITY 
- POLICIES AND REALITY”

ПРОЕКТ „ДОСТЪП НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ДО 
ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ 
В ДОМА И ОБЩНОСТТА 

– ПОЛИТИКИ И 
РЕАЛНОСТ“

През 2021 година започна работата по 
проект „Достъп на възрастните хора до 
дългосрочни грижи в дома и общността 
– политики и реал-
ност“. Инициативата 
е на „Каритас Бълга-
рия“, в партньорство 
с мрежата в страната: 
„Каритас Витания“, 
„Каритас Русе“ и „Ка-
ритас София“. 

В България липс-
ва гарантиран достъп 
на възрастните хора 
(65+) до качествени, 
разнообразни и дос-
тъпни като цена здравни, социални и ин-
тегрирани здравно-социални услуги за 
дългосрочна грижа в общността и в до-
машна среда. Развитието им се случва бав-
но, в недостатъчен обем и мащаб и не оси-
гурява адекватен отговор на нарастващите 
здравни и социални нужди на възрастното 
население в България. 

Тежката пандемична ситуация още 
по-осезаемо потвърждава това и откроява 
по-ясно проблемите, свързани с недоста-
тъчната и на места липсваща здравна и со-
циална подкрепа. 

Нужно е преосмисляне на ефектив-
ността на мерките в политиката за дълго-
срочна грижа във време, когато предстоят 
процеси на оценки и разработване на нови 
стратегически, програмни, нормативни 

In 2021 the project „Access of the elderly to 
long-term care at home and in the community 
- policies and reality“ started. 

The initiative is 
of Caritas Bulgaria, 
in partnership 
with the country 
network: Caritas 
Vitaniya, Caritas 
Ruse and Caritas 
Sofia.

In Bulgaria 
there is a lack of 
guaranteed access 
for older people 

(65+) to quality, diverse and affordable health, 
social and integrated health and social services 
for long-term care in the community and in 
the home environment. 

Their development is slow, insufficient 
in scope and scale and does not provide an 
adequate response to the growing health 
and social needs of the older population in 
Bulgaria. 

The severe pandemic situation further 
confirms this and highlights more clearly 
the problems of insufficient and sometimes 
missing health and social support. 

There is a need to rethink the effectiveness 
of long-term care policy measures at a time 
when new strategic, programmatic and 
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normative documents are to be evaluated 
and developed, especially in response to 
the pandemic situation and the necessary 
recovery period after it.

The aim of the project is to influence change 
in existing national and local policies for 
long-term care for one of the most vulnerable 
groups in Bulgarian society - the elderly. 

Within the framework of the initiative, a 
study will be conducted on the implementation 
and adequacy of the measures set out in 
leading national policy documents, in which 
the topic of long-term care is enshrined; 
recommendations will be developed to 
update the commitments of the state and to 
encourage the participation in advocacy for 
adequate long-term care policy of a wider 
range of civil society organizations; work will 
be done to raise the sensitivity to the problem 
of the general public, through a campaign in 
social media.

Duration: 01.09.2021 – 29.02.2024

документи и особено в отговор на ситуа-
цията на пандемия и необходимия период 
на възстановяване след нея.

Целта на проекта е да се окаже влияние 
за промяна на съществуващите национал-
ни и местни политики за дългосрочна гри-
жа за една от най-уязвимите групи в бъл-
гарското общество – възрастните хора. 

В рамките на инициативата, ще бъде 
проведено изследване на изпълнението и 
адекватността на мерките, заложени във 
водещи национални политически доку-
менти, в които е залегнала темата за дълго-
срочната грижа; ще се изработят препоръ-
ки за актуализиране на ангажиментите на 
държавата и за насърчаване на участието 
в застъпничеството за адекватна политика 
за дългосрочна грижа на по-широк кръг 
от граждански организации; ще се рабо-
ти за повишаване чувствителността към 
проблема на широката общественост, чрез 
провеждането на кампания в социалните 
медии.

Продължителност: 01.09.2021 – 29.02.2024

Проектът „Достъп на възрастните 
хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и 
общността – политики и реалност“ се из-
пълнява с финансова 
подкрепа, предоста-
вена от Исландия, 
Лихтенщайн и Нор-
вегия по линия на Фи-
нансовия механизъм 
на ЕИП. Основната 
цел на инициативата 
е да окаже влияние за 
промяна на съществу-
ващите политики за дългосрочни грижи в 
дома и общността за една от най-уязви-
мите групи в българското общество – въз-
растните хора.

The project „Access of older people (65+) to 
long-term care at home and in the community 
- policies and reality“ is implemented with 

financial support 
from Iceland, 
L i e c h t e n s t e i n 
and Norway 
under the 
EEA Financial 
Mechanism. The 
main objective 
of the initiative 
is to influence 

change in existing policies for long-term care 
at home and in the community for one of the 
most vulnerable groups in Bulgarian society - 
the elderly.
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През 2021 го-
дина започна 
д в у г од и ш н и я т 
Регионален про-
ект по миграция 
– REMAP, в кой-
то Каритас Русе 
си партнира с Ка-
ритас България. 

Каритас Ита-
лиана, със спо-
моществовател-
ството на Ка-
ритас Испания, 
стартира регио-
налния проект в 
областта на миг-
рацията и соци-
алната интегра-
ция в Югоизточ-
на Европа.

Целта на проекта е да продължи и 
надгради дейности, спомагащи за устой-
чивото решение на управлението на миг-
рационните процеси и да подпомогнат 
по-трайно ефективната интеграция и со-
циална адаптация на бежанци и мигран-
ти в приемащото ги общество. 

Д е й н о с т и т е , 
включени в рабо-
тата на Каритас 
Русе, в рамките 
на проекта са: об-
щински работил-
ници, енорийски 
обучения, публични дискусии и включ-
ване в местни културни събития, които 
да надградят оперативния капацитет на 
служителите и да повишат информира-
ността и чувствителността на широката 
общественост спрямо мигранти, търсещи 
или получили международна закрила.

In 2021, 
the two-year 
R e g i o n a l 
M i g r a t i o n 
Project - 
REMAP began, 
in which Caritas 
Ruse partners 
with Caritas 
Bulgaria. 

C a r i t a s 
Italiana, with 
the sponsorship 
of Caritas Spain, 
launched the 
regional project 
on migration 
and social 
i n t e g r a t i o n 
in South East 
Europe.

The aim of the project is to continue 
and build on activities that contribute to a 
sustainable solution to the management of 
migration processes and to support more 
permanently the effective integration and 
social adaptation of refugees and migrants 

in their host 
society. 

The activi-
ties included 
in the work 
of Caritas 
Ruse within 

the pro-ject are: municipal workshops, 
parish trainings, public discussions and 
involvement in local cultural events to build 
the operational capacity of the staff and raise 
awareness and sensitivity of the general 
public towards migrants seeking or granted 
international protection.

РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ 
ПО МИГРАЦИЯ (REMAP)

REGIONAL MIGRANT 
PROJECT (REMAP)
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ЗАЕДНО СРЕЩУ 
ПАНДЕМИЯТА

TOGETHER AGAINST THE 
PANDEMIC

В година като изминалата бе особе-
но важно да се опитаме да запазим здра-
вето на нашите потребители, служители 
и доброволци. С проект, финансиран от 
Каритас България, успяхме да осигурим 
защитни облекла, пералня и сушилня за 
услугата Център за временно настаняване 
на бездомни в Русе, хигиенни и дезинфек-
ционни материали, както и 2 000 качестве-
ни маски за всички наши социални услуги 
и за доброволците в енорийските ни орга-
низации.

In a year like the past one, it was especially 
important to try to keep our users, employees 
and volunteers healthy. With a project funded 
by Caritas Bulgaria, we were able to provide 
protective clothing, a washing machine and a 
dryer for the Center for temporary accommo-
dation for homeless people in Ruse, hygiene 
and disinfection materials, as well as 2,000 
quality masks for all our social services and 
for the volunteers in our parish organisations.

Също така 50 тежко болни възрастни 
хора от село Малчика и град Левски полу-
чиха пакети с хранителни продукти, а на 
възрастни хора и социално слаби семей-
ства от структурите Съюз на инвалидите и 
Съюз на пенсионерите в Община Иваново 
бяха дарени 120 кашона с дрехи втора упо-
треба.

Also 50 seriously ill elderly people from the 
village of Malchika and the town of Levski re-
ceived food packages as well as 120 boxes with 
second-hand clothes were donated to elderly 
people and socially disadvantaged families 
from the Union of the Disabled and the Union 
of Pensioners in the Ivanovo Municipality.
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КАМПАНИИ CAMPAIGNS

И през 2021 година Каритас Русе про-
веде традиционния си мартенски базар, на 
който благотворително се продаваха ръч-
но изработени от децата, доброволците и 
служителите на Дневен център за деца с 
увреждания „Милосърдие“ и ЦОП „Том 
Сойер“ мартеници и картички. По-късно 
ръчно изработените произведения зарад-
ваха  и 50 бездомни лица и  40 възрастни 
хора в Белене и Русе.

Традиционният великденски базар 
беше пред супермаркет „CBA“ Хали и съ-
бра ръчно изработени украшения отново 
от услугите ДЦДУ „Милосърдие“ и ЦОП 
„Том Сойер“. 

In 2021, Caritas Ruse held its traditional 
March bazaar, where handmade martenitsi 
and cards were sold by the children, volunteers 
and staff of the Day Center for Children with 
Disabilities “Mercy” and CSC “Tom Sawyer”. 

Later, the handmade works also delighted 
50 homeless persons and 40 elderly people in 
Belene and Ruse.

The traditional Easter bazaar was in front 
of the supermarket “CBA” Hali and gathered 
handmade ornaments again from the services 
of centers “Charity” and “Tom Sawyer”. 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

39

През юни услугите, работещи с деца в 
Русе и Белене, отбелязаха Деня на детето с 
празници и 
занимания, 
а през юли 
месец в село 
Малчика до-
броволци и 
сътрудници 
о т п р а з н у -
ваха Све-
товния ден 
на бабите, 
д я д о в ц и т е 
и възраст-
ните хора 
под надслов 
„ В ъ з р а с т -
ни и млади: 
мечта и про-
рочество“.  

През октомври приключи и кампани-
ята, организирана от ЦСРИ Белене, която 
целеше да обогати библиотеката на Много-
профилната болница за активно лечение в 
града. Освен многото нови книжни загла-
вия, рисун-
ките на де-
цата от Цен-
търа украси-
ха стаите и 
коридорите 
на болница-
та.

Под мо-
тото „Защо-
то сирома-
сите всякога 
имате при 
себе си“ от-
белязахме и 
ежегодната 
инициатива 
„Ден на Ка-
ритас“ със 
специално организираното събитие „За-

In June the services working with children 
in Ruse and Belene celebrated the Children’s 

Day with fes-
tivities and 
activities, and 
in July in the 
village of. 
In July, vol-
unteers and 
collaborators 
c e l e b r a t e d 
the World 
G r a n d p a r -
ents’ and 
Older Peo-
ple’s Day 
under the 
theme “Old 
and Young: 
dream and 
space.  

October also saw the end of the campaign 
organized by the Belene CSRI, which aimed to 
enrich the library of the Multiprofile Hospital 
for Active Treatment in the town. In addition 
to the many new book titles, drawings by the 

children of 
the Center 
decorated the 
rooms and 
corridors of 
the hospital.

Under the 
motto “Be-
cause you 
always have 
the poor with 
you”, we also 
c e l e b r a t e d 
the annual 
‘’Day of Cari-
tas’’ initia-
tive with the 
specially or-
ganised event 

“Light a candle in solidarity with the poor and 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

40

пали свещ за солидарност с бедните и уяз-
вими хора“. В него се включиха много до-
броволци, енориаши и служители от всич-
ки услуги на организацията в Русе, Белене 
и село Малчика. 

В духа на Деня на християнското семей-
ство екипът на ЦОП Белене организира 
конкурс за рисунка „Моето семейство“ и в 
него се включиха 58 деца в три възрастови 
групи. Екипът на ДЦДУ „Милосърдие“ се 
включи в инициативата на Община Русе 
„Заедно за по-красив град“, в която пред-
ставители на детски градини, училища и 
социални услуги проявяват своята креа-
тивност като изрисуват електрическите 
табла в и около сградите на институциите.

vulnerable”. It was attended by many volun-
teers, parishioners and employees from all the 
services of the organization in Ruse, Belene 
and Sr. Malchika. 

In the spirit of the Day of the Christian 
Family, the team of the Center for commu-
nal support-Belene organized a drawing con-
test “My Family” and 58 children in three 
age groups participated in it. The team of the 
“Charity” Children’s Center took part in the 
initiative of the Ruse Municipality “Togeth-
er for a more beautiful city”, in which repre-
sentatives of kindergartens, schools and social 
services show their creativity by painting the 
electrical boards in and around the buildings 
of the institutions.

At the beginning of December, young vol-
unteers of Caritas Ruse celebrated Volunteer’s 
Day by handing out hot tea to passers-by and 
received a personal congratulatory address 
from the Mayor of Ruse Municipality, Mr. 
Pencho Milkov, for their volunteer activities 
during the year. Later, the environmental 
campaign of Caritas Internationalis “We To-
gether” was launched and volunteers and em-
ployees in Ruse and Belene took part in the 
initiative.

В началото на декември млади добро-
волци на Каритас Русе отбелязаха Деня на 
доброволеца като раздаваха топъл чай на 
минувачи и получиха лично от Кмета на 
Община Русе, г-н Пенчо Милков, поздра-
вителен адрес за доброволческата им дей-
ност през годината. По-късно беше дадено 
началото на екологичната кампания на Ка-
ритас Интернационалис „Ние заедно“ и в 
инициативата се включиха доброволци и 
служители в Русе и Белене.
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 По-късно организирахме два благот-
ворителни коледни базара - в хипермаркет 
„ХоумМакс“ се продаваха ръчно изработе-
ни произведения на децата със специални 
нужди от Център „Милосърдие“, а в хи-
пермаркет „Мосю Бриколаж“ бяха разпо-
ложени произведенията, дело на Центъра 
за социална рехабилитация и интеграция 
на бездомни лица.

Later, we organized two charity Christ-
mas bazaars - in the hypermarket “Home-
Max” were sold handmade works of children 
with special needs from the Center “Charity”, 
and in the hypermarket “Mr. Bricolage” were 
placed the works made by the Center for So-
cial Rehabilitation and Integration of Home-
less Persons.

Caritas was a partner in BOSCH’s charity 
campaign “Don’t Throw Away, Help”, thanks 
to which products were provided for the 
preparation of a hot lunch for the homeless 
from the ‘’Good Samaritan’’ - Temporary Ac-
commodation Center of Caritas Ruse.

Каритас беше партньор в благотвори-
телната кампания на BOSCH “Не изхвър-
ляй, помогни“, благодарение на която бяха 
осигурени продукти за приготвянето на 
топъл обяд за бездомните от Център за 
временно настаняване „Добрият самаря-
нин“ на Каритас Русе.
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ФИНАНСИ FINANCES

Приходи за 2021 г. Incomes for 20211 088 200 лв./BGN

Каритас България
%

Caritas Bulgaria
3

Община Русе
%

Ruse Municipality
59

Община
%

Belene Municipality

Белене
17

Борислав Лоринков
5%

Borislav Lorinkov

Дарения
физически и юридически лица( )

%
Donations

4

(private and natural person)

Фондация
Комунитас

5%
Communitas
Foundation

Резерв от
минали години

7%
Reserve from
previous years
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ФИНАНСИ FINANCES

Разходи за 2021 г. Expenses for 20211 088 200  лв./BGN

Деца и лица

%
Children and people

с увреждания
36

with disabilities

Бездомни лица
%

Homeless people
31

Грижи за
възрастни хора

%8
Care for
elderly

Деца в риск
%

Children at risk
15

Структура
%5

Structure

Жертви на
домашно насилие

%
Victims of domestic

1

violence

Проекти борба с Ковид-19
%1

Project against Covid-19s

Амортизации
%

Depreciation
3
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Board:
President:  
Msgr. Strahil Kavalenov 
Members: Nina Aleksieva
Rumyana Pavlova 
 
Diocesan office: 
Ruse,  
10 „Baykal” Str. 
tel.: +359 882071603
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg  
 
Executive director: 
Stefan Markov
Public relations and human 
resources:  
Kremena Tsaneva
Person in charge of  
“Humanitarian aid”: 
Rosen Bachvarov 
Accountant: Maria Kroumova   

Membership: 
Member of NCF Caritas Bulgaria 
 
 

Registration for  
public benefit activities: 
No 20031112013  
in the Central Register of  
Ministry of Justice

Управителен съвет:
Председател:  

Монс. Страхил Каваленов
Членове: Нина Алексиева

Румяна Павлова
 

Епархиен офис:
Русе,  

ул. “Байкал” 10
тел.: +359 882071603

office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

 
Изпълнителен директор: 

Стефан Марков
Връзки с обществеността  

и човешки ресурси:  
Кремена Цанева

Отговорник 
“Хуманитарни помощи”: 

Росен Бъчваров
Счетоводител: Мария Крумова

Членство: 
Каритас Русе е член на 

Национална католическа 
федерация  

Каритас България

Регистрация за обществено  
полезна дейност:

№ 20031112013  
в Централния регистър на 

Министерство на правосъдието

КАРИТАС РУСЕ CARITAS RUSE
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TERRITORIAL 
STRUCTURE 

ТЕРИТОРИАЛНА 
СТРУКТУРА 

КАРИТАС МАЛЧИКА
Енорийски отговорник: 

Нина Алексиева 
с. Малчика, обл. Плевен

ул. „Заря”  7 (енорийския дом)

КАРИТАС СВИЩОВ
Енорийски отговорник: 

Димка Андреева
гр. Свищов, обл. Велико Търново

ул. „Йоан Екзарх” 6

КАРИТАС ПЛЕВЕН
Енорийски отговорник: 

Рени Тончева
гр. Плевен

бул. „Христо Ботев“ 180

БЕЛЕНЕ 
Енорийски координатор: 

Катя Пейзанова
гр. Белене, обл. Плевен,

ул. “Христо Ботев“ 14

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 за бездомни)

CARITAS MALCHIKA
Parish officer: 
Nina Aleksieva
Malchika, Pleven District
7 “Zarya” Str. (Parish home)

CARITAS SVISHTOV
Parish officer: 
Dimka Andreeva
Svishtov, Veliko Tarnovo District
6 “Ekzarh Yosif” Str.

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

BELENE
Parish coordinator: 
Katya Peyzanova
Belene, Pleven District
14 “Hristo Botev” Str.

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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