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ПО СЛЕДИТЕ НА
ДОБРИЯ САМАРЯНИН

IN THE STEPS OF THE
GOOD SAMARITAN

2012-та бе Година на Добрия самарянин в
нашата Никополска епархия. В нея тържествено и делово отбелязахме 20 годишнината от създаването на Каритас Русе.
Имаше различни инициативи, на международен колоквиум за юбилея в Русе
присъстваха наши партньори от страната
и чужбина, спомогнали за развитието на организацията, а в
специален апостолически благослов папа Бенедикт ХVI насърчи
Каритас Русе „за все по-голямо
развитие на благотворителната
дейност в рамките на българското общество”.
Пак през 2012-та отвори врати
най-новата ни социална услуга, Приютът за бездомни в Русе,
който получи името „Добрият
самарянин” – проект, станал
възможен, благодарение на партньорството ни с Общината, държавата, с католическите организации от чужбина Реновабис и
Каритас Франция, от България
– фондация Комунитас и г-н Борислав Лоринков. Наред с другите социални услуги, проекти и инициативи, за които ще прочетете в настоящия
годишник, това показва, че Каритас Русе
продължава да върви и трябва да върви по
следите, оставени от Добрия самарянин в
помощ на Ближния в нужда до нас. Настоящата година е посветена на Вярата – каква
по-добра възможност да покажем вярата
си от нашите дела към този ближен, защото само с дела тя е жива!

2012 was the year of the Good Samaritan in
our Nikopoli Diocese. We celebrated formally
and informally the 20th anniversary of
the foundation of Caritas Ruse. There were
various initiatives: partners from our country
and abroad, who contributed to the progress
of the organization, visited an International
colloquium and in
a special Apostolic
blessing Pope Benedict
XVI
encouraged
Caritas Ruse “to continue developing its
charitable work for the
Bulgarian community”.
In 2012 our newest
service was open – a
Shelter for homeless
people that was named
“The Good Samaritan”.
The project became
possible due to our
cooperation with the
Municipality of Ruse,
the State, the catholic
organizations
from
abroad Renovabis and
Caritas France, the Bulgarian foundation
Comunitas and Mr. Borislav Lorinkov.
Among the other social services, projects and
initiatives you will read about in this annual
report, this shows that Caritas Ruse is walking
and must continue walking in the steps of the
Good Samaritan when our neighbour needs
help. The current year is dedicated to Faith –
and the best way to show our faith is through
our good deeds, so Faith will stay alive!

Монс. Петко Христов
Никополски епископ

Msgr. Petko Hristov
Nikopoli Bishop
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КОИ СМЕ НИЕ

WHO WE ARE

Каритас Русе е организация с нестопанска цел, основана през 1992 година, която
осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия
(Северна България). Организацията има
изградени структури в 3 населени места на
територията на епархията. Каритас Русе е
член на НКФ Каритас България.

Caritas Ruse was established in 1992 as an
organisation with non-profit purpose that
implements the social activities of the Catholic
Church in Nikopoli Diocese (Northern
Bulgaria). The organisation has set up
structures in 3 settlements in the territory of
the diocese. Caritas Ruse is a member of NCF
Caritas Bulgaria.

Каритас Русе, мотивирана от Христовото учение, се бори с бедността, изключването и
дискриминацията. Чрез
проектите и застъпническите си кампании,
чрез
предоставяните
социални услуги в общността и действия при
бедствия, Каритас Русе
достига до хиляди жени,
деца и мъже във време на
трудности и изпитания и
съдейства за постигане на
социална справедливост.
Каритас Русе оказва съдействие на Католическата църква в Никополска
епархия в усилията й да
изгради едно общество,
основано на вярата и да
помогне на гражданите
от епархията да изпълнят
своите морални задължения.

Motivated

В своята работа ние се
ръководим от християнските ценности и принципите на:
• състрадание, милосърдие, благотворителност, облекчаване на човешкото страдание и подпомагане човешкото развитие и
достойнство
• подпомагане на крайно нуждаещи се,
без оглед на раса, пол, възраст, народност,
политически възгледи и вероизповедание.
Годишен отчет 2012

by

the

teaching of Christ
Caritas Ruse fights
poverty,
exclusion
and
discrimination.
Through its projects and
advocacy campaigns,
through the social
services offered in
the community and
response in emergencies Caritas Ruse
reaches thousands of
women, children and
men in times of difficulties and ordeals
and contributes to
achieve justice.
Caritas Ruse lends
support to the Catholic
Church in Nikopoli
Diocese in its efforts
to establish a society
based on faith and
to help the citizens
to fulfill their moral
obligations.

In our work we are
guided by the Christian values and the
principles of:
• compassion, charity, relief of the
human suffering and support of the human
development and dignity;
• support of the people in utter need
regardless of race, gender, age, nationality,
political views and religion.
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АКЦЕНТИ 2012
20 години в подкрепа на
ближния

HIGHLIGHTS 2012
20 years in support of our
neighbour

„Негово светейшество папа Бенедикт ХVI
от все сърце отправя своя Апостолически
благослов на Президента и на всички сътрудници на Каритас Русе в Никополска
епархия в утвърждение на католическата
вяра и за все по-голямо развитие на благотворителната й дейност в рамките на българското общество.”
1992 – юни – 2012, Ватикана

“His holiness Pope Benedict XVI kindly
addresses his Apostolic blessing to the President
and all of the associates of Caritas Ruse in the
Nicopoli Diocese for consolidating the Catholic
faith and for a further greater development
of charitable activity for the Bulgarian
community.”
1992 – June – 2012, the Vatican
This Apostolic blessing of Pope Benedict XVI,
read by Msgr. Petko Hristov, Nikopoli Bishop
and President of Caritas Bulgaria on 6 June
2012 initiated the International conference
“Charity in time of transition”. This event
was organized on the occasion of the 20th
anniversary of the establishment of Caritas
Ruse and brought together representatives
of the Catholic Church and partners of
the organization that stood by us from the
very beginning and continue to support the
achieving of our mission. The participants
were greeted also by the Regional governor

С този Апостолически благослов на папа
Бенедикт ХVI, прочетен от Монс. Петко
Христов, Никополски епископ и Президент на Каритас България, на 6 юни 2012
г. в Русе започна Международната конференция „Благотворителност по време на
прехода”, организирана в чест на 20-годишнината от учредяването на Каритас
Русе. Форумът събра представители на
Католическата църква и партньори на организацията, които бяха до нас от самото
ни създаване, които ни подкрепяха през
годините и продължават да ни подкрепят
в реализирането на нашата мисия. Приветствия към участниците отправиха още
Областният управител на Област Русе г-н
Стефко Бурджиев и кметът на Община
Русе г-н Пламен Стоилов.
Скъпи гости на конференцията бяха представителите на Каритас Швейцария, Каритас Франция и Каритас Испания, както и
на задочно присъстващите организации
Реновабис, Каритас Германия, Каритас Амброзиана и Католически служби за помощ
- CRS. Всички те представиха от първо
лице своя опит в изграждането на благотворителността в България в годините от
1992 до 2012. В изказванията си обърнаха
специално внимание на пътя, извървян в
партньорство с Каритас Русе, на научените
уроци от двете страни и на постигнатите
резултати – на 20-те години благотворителност, любов и развитие, споделени с
българското общество.
Годишен отчет 2012
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of Ruse district – Mr. Stefko Burdjiev and the
Mayor of Ruse Municipality – Mr. Plamen
Stoilov.
Dear guests of the conference were
representatives of Caritas Switzerland
and Caritas Spain and the organizations
Renovabis, Caritas Germany, Ambrosiana and
the Catholic Relief Service – CRS were also
represented at the event. All of them shared
their own experience in building charitable
activities in Bulgaria during the period 19922012. They put special emphasis on the way
they walked together with Caritas Ruse, the
lessons learned by both sides and the results
accomplished – 20 years of charity, love and
development, shared with the Bulgarian
community.
The second part of the forum was conducted
by the Secretary-General of Caritas Bulgaria,
Mr. Emanuil Patashev and was dedicated to
the Bulgarian experience in the development
of charitable activities. The topic was discussed
by representatives of the municipal and state
authorities, the Bulgarian Red Cross, UNICEF
and other NGO`s.
The celebrations continued with an event in
the park. All of our partners and the people
we work for, our volunteers and collaborators,
followers and citizens from Ruse were invited
to join us.
In the year of jubilee which passed under the
motto “20 years in support of our neighbour”,
Caritas Ruse focused its efforts on:
Improvement of the social services,
provided by the organization. Along with the
Day centre for children with disabilities, we
opened a Shelter for homeless people and a
Centre for community support for children at
risk.
Through our projects we reached hundreds
of families. We dedicated our work to reducing
poverty, eradicating the educational barriers,
improving access to health, social and law
services for children and disadvantaged
people.
We implemented advocacy campaigns
focused on the prevention of trafficking,
promoting empathy to the neighbour and
inspiring youth participation.

Втората част на форума бе водена от Генералният секретар на Каритас България,
г-н Емануил Паташев и беше посветена на
българския опит в развитието на благотворителността, за който говориха представители на държавната и местна власти, на
БЧК, на УНИЦЕФ и на други неправителствени организации. Празникът продължи
с хепънинг в Парка на младежта, на който
бяха поканени всички наши партньори,
всички хора, за които работим, нашите
доброволци, сътрудници, съмишленици и
гражданите на град Русе.
В юбилейната 2012-та година, преминала
под мотото „20 години в подкрепа на ближния”, Каритас Русе акцентира на следното:
Все по-добро развитие на предоставяните от организацията социални услуги.
Освен досегашните, Дневен център за деца
с увреждания, се появиха новите Приют
за бездомни лица и Център за обществена
подкрепа на деца в риск.
Осъществихме социални проекти, чрез
които достигнахме до стотици семейства.
Посветихме нашата работа на намаляване на бедността, премахване на бариерите
пред образованието, подобряване на достъпа до здравни, социални и юридически
услуги на деца и хора в неравностойно положение.
Реализирахме застъпнически кампании, фокусирани върху превенция трафика на хора, насърчаване на съпричастността към ближния, вдъхновяване на младежкото участие.
Годишен отчет 2012
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
“МИЛОСЪРДИЕ”

DAY CENTRE FOR CHILDREN
WITH DISABILITIES
“CHARITY”

Регистрация в АСП № 319-01
Лиценз от ДАЗД № 0675
Дневният център за деца с увреждания
„Милосърдие” в Русе е социална услуга,
която Каритас Русе предоставя повече от
10 години. Центърът е с капацитет 30 места и работи с деца с различни физически,

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-01
State Agency for Child Protection license:
№ 0675
The “Charity” day centre for children with
disabilities in Ruse is a social service that
Caritas Ruse has been providing for more

умствени и психически заболявания. Предоставяната услуга е дългосрочна и има за
цел да помогне на тях и на техните семейства чрез обгрижване, обучение, рехабилитация и социална интеграция да бъдат активна част от нашето общество. За организиране на свободното време на децата ежемесечно се планират спортни, културни и
развлекателни дейности и те се насърчават

than 10 years. The centre has the capacity for
30 children with different physical and mental
disorders. It is a long-term service and its main
objective is to provide the children and their
families with care, rehabilitation and social
integration so they can be an active part of
our community. There are organized sports,
cultural and entertainment activities every
month and the children are being stimulated

Годишен отчет 2012
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to participate in them actively – in this way
they feel special and the time spent in the
Centre is pleasant and beneficial to them.
The Centre is situated in a well-appointed
and accessible municipal building and has
all the resources for the qualitative provision
of the service. The experts that work in
“Charity” maintain excellent contacts with
the state authorities and nongovernmental
organizations and also involve volunteers and
external specialists in the work process.
In 2012, 81 children with disabilities
benefited from the services in the Day centre.
According to their individual needs they
received psychological, kinesitherapeutical
and pedagogical help and attended speech,
art and music therapy. During the year, their
parents took part in individual and family
advisory meetings where they were introduced
to the work methods of the Centre and the
opportunities for improving their children`s
condition. The parents highly estimate the
work of the experts and admit that when
they leave their children to the care of the
specialists, they can have a successful social
and professional life.
Various cultural and social activities were
organized during the whole year. Meetings

активно да участват в тях – така се чувстват специални и времето, прекарано в Центъра, е приятно и полезно занимание за
тях. През 2012 година Каритас Русе сключи
договор с Община Русе за предоставяне на
социалната услуга като делегирана от държавата дейност за още 3 години.
Центърът е разположен в общинска сграда,
добре оборудвана, с достъпна архитектурна среда, обзаведена с всички необходими
за качествено предоставяне и изпълнение
на услугата средства и дворно пространство. Специалистите от „Милосърдие“
поддържат добри контакти с държавни институции, неправителствени организации
и привличат към дейността си доброволци
и външни специалисти.
През 2012 година 81 деца с увреждания,
на възраст между 2 и 18 години, ползваха
услугите на Дневния център. Според специфичните си потребности те получиха
психологична, кинезитерапевтична, логопедична и педагогическа помощ и посещаваха занимания с арттерапия и музикотерапия. През годината техните родители и
близки посещаваха индивидуални и семейни консултации и терапевтични срещи, на
които се запознаваха с методите на работа

Годишен отчет 2012
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в Центъра и възможностите за подобряване на състоянието на децата. Родителите
дават изключително висока оценка за работата на специалистите от „Милосърдие“,
тъй като, поверявайки децата си на грижите им, те имат възможност за успешно социално включване и работа.
През цялата година за децата от Центъра се
организираха различни културни и социални мероприятия, честване на национални и лични празници, срещи с връстници
и други. Чрез добрите партньорски взаимоотношения на Каритас Русе с Община
Русе се организираха занимания с деца от
различни училища, други организации
и институции, което спомогна и насърчи
социалното включване на децата с увреждания и приемането им от общността. В
организирането и провеждането на груповите занимания се включиха и доброволци
от страната и чужбина, които бяха предварително подбрани по разработена политика за доброволците на Центъра. Студенти
от специалностите „Ерготерапия”, „Кинезитерапия” и „Социални дейности” към
Русенски университет
„Ангел Кънчев” прекарват учебната
си практика в Центъра.
Съвместни инициативи бяха реализирани
и заедно с ОУ „Тома
Кърждиев”, като част от
децата, които ползват
услугите на „Милосърдие”, учат там. Центърът се радва и на добро
партньорство с баскетболния отбор на Русе –
„Дунав 8806”.
През 2012 година децата от Центъра посетиха няколко театрални и куклени постановки, показаха художествените си умения
в различни арт-ателиета и конкурси, участваха в спортни състезания, яздиха, излизаха на разходки сред природата, пяха и танцуваха на тържества по повод на различни
празници и инициативи. Всичко това им
даде възможност да общуват по-свободно
и да се чувстват пълноценни и обичани.
Годишен отчет 2012

with representatives of other organizations
and institutions were arranged due to the
good partnership of Caritas Ruse and Ruse
Municipality. This collaboration helped
and stimulated the social inclusion of the
children. Children, friends and preliminarily
selected volunteers from Bulgaria and
abroad also participated in these events and
meetings. Students from the “Ergotherapy”,
“Kinesitherapy” and “Social activities”
majors at the
Ruse
University
“Angel Kanchev” are
trainees in the Centre.
“Charity” also works
with the local school
“Toma Kardjiev”, since
some of the children
using the service study
there. The Centre is
pleased with the good
partnership with the
basketball team from
Ruse “Dunav 8806”.
In 2012 the children
from the Centre went to several theatrical
performances and puppet shows and revealed
their artistic skills in different workshops
and art contests. They also participated in
sports competitions, rode horses, took walks
outside the city, sang songs and danced on the
occasion of different celebrations. All of these
activities gave them a chance to communicate
freely with the others and to feel valued and
loved.
7
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ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
“ТОМ СОЙЕР”

CENTRE FOR
COMMUNITY SUPPORT
“TOM SAWYER”

Регистрация в АСП: № 319-05
Лиценз от ДАЗД: № 0675
Центърът за обществена подкрепа за деца
с проблемно поведение „Том Сойер” в Русе
е социална услуга, която предлага мерки
за превенция и интервенция върху отклоненията в поведението на децата, детската престъпност и последствията от детска
бедност. Основни моменти в дейността на
Центъра са грижата за децата, тяхното пълноценно израстване и намаляване риска от
противообществени прояви и отпадане от
училище. Услугата се предоставя в съответствие с разработена методика, лицензирана от Държавната агенция за закрила на
детето. Центърът обединява и легитимира
дейността от осъществяваните проекти и
други инициативи на Каритас Русе за деца
от изброените рискови групи.
През 2012 година Центърът предостави
краткосрочни и дългосрочни услуги за

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-05
State Agency for Child Protection license:
№ 0675
“Tom Sawyer” Centre for community support
for children with deviant behavior is a
social service which suggests measures for
intervention on behavior deviations of children
and for prevention of juvenile delinquency and
child poverty. The main accents in the activity
of the Centre are care of the children and
their growth and the diminishing of the risk
of anti-social behavior and school drop-out.
The service is provided in accordance with
specially developed methods, licensed by the
State Agency for Child Protection. The Centre
combines and establishes the projects and
initiatives of Caritas Ruse regarding children
from the specified risk groups.
In 2012 the Centre provided short- and longterm services to 84 children at the age of 7-18

Годишен отчет 2012
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and their families. Most often the children
directed to the Centre from the local schools
are suffering extreme poverty.
This is the reason “Tom Sawyer” uses a scale,
developed by UNICEF as an instrument for
the evaluation of child poverty. There are 14
basic items in the scale that every child needs
to have access to: three meals a day, at least
two pairs of shoes, a place to study, a toy, etc.
According to the standards of this scale, the
lack of one of these is a sign that the child lives
in poverty – which is the case of 40% of the
children from the Centre. About 20% of them
do not have access to 10 and more items from
the scale.
The main goal of the Centre in 2012 was
to find its place amongst the social service

общо 84 деца, на възраст от 7 до 18 години,
и техните семейства. В най-честият случай насочването към Центъра се прави от
партньорско училище и се отнася за деца,
страдащи от последствия на живот в непосилна бедност.
За това и в Центъра се използва като оценъчен инструмент скала на детската бедност,
разработена от УНИЦЕФ. В скалата са изброени 14 основни неща, до които всяко
дете трябва да има достъп: три хранения на
ден, поне два чифта сезонни обувки, място,
в което да подготвя уроците си, собствена
играчка и т.н. Съгласно стандарта, който
скалата въвежда, липсата на повече от едно
от тях говори, че детето живее в бедност,
каквато е и реалността за повече от 40% от
децата в Центъра. Около 20% от тях нямат
достъп до 10 и повече неща от 14 степенната скала.
Основна задача на Центъра през 2012 година бе да намери своето място сред доставчиците на социални услуги на областно
и национално ниво. Като добър резултат в
тази посока бе сключването на споразумение за сътрудничество между Центъра и
Регионална дирекция социално подпомагане – Русе, на базата на което през месец
декември Дирекция социално подпомагане – Русе издаде първите направления за
ползване на социалната услуга.
Дейността на Центъра е представена в
сборник с добри практики за преодоляване на детската бедност, издаден от Каритас
Европа. Центърът работи много активно в
сдружението Национална мрежа за децата,
на което Каритас Русе е член.
Годишен отчет 2012

deliverers at a local and national level. A result
of this work was the agreement for cooperation
between the Centre and the Local Direction
for Social Assistance. Due to the agreement,
the Direction for Social Assistance in Ruse
directed the first people to use the social
service.
The activities of the Centre are presented in a
symposium of good practices for eliminating
child poverty, published by Caritas Europe.
Caritas Ruse is a member of the National
Network for children and the Centre is an
active part of the association.
9
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ПРИЮТ ЗА
БЕЗДОМНИ ЛИЦА
“ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

SHELTER FOR
HOMELESS PEOPLE
“THE GOOD SAMARITAN”

Регистрация в АСП №319-06
Както във всеки по-голям европейски
град и в Русе от десетина години се появиха немалък брой бездомни лица (жени,
мъже и цели семейства), останали без дом
по различни причини. Особено е опасна
ситуацията през зимата, когато температурите падат до минус 20 градуса и почти
всяка година има починали от студ или с
ампутирани крайници хора. Бездомниците обитават изоставени сгради, нощуват в
жилищни входове и мазета. В града нямаше приют или друга институция, която да
реши проблема.
Водена от грижата за тези хора Община
Русе, в лицето на кмета г-н Пламен Стоилов, се обърна към Каритас и предостави
за целта сграда, бившето училище „Стефан

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-06
In the last ten years Ruse started facing
the problem of many big European cities –
considerable number of people (women, men
and even whole families) lost their homes for
one reason or another. The situation is extremely
dangerous in winter – the temperature drops
below 0 C and almost every year some of the
homeless people die or end up with amputated
limbs because of the cold. These people used
to live in abandoned buildings and basements
and there was no shelter or an institution to
take care of the problem.
Concerned about these people, Ruse
Municipality, in the person of the mayor Mr.
Plamen Stoilov addressed Caritas Ruse. The
Municipality provided the building of the

Годишен отчет 2012
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Караджа” в квартал „Тракцията”, което да
бъде ремонтирано и обзаведено и да започне да функционира като приют от средата
на декември 2012г. (преди идващата зима).
Управителният съвет на Каритас Русе
одобри включването на организацията в
решаването на този важен за града и областта проблем, а лично нашият епископ
Монс. Петко Христов възложи на Каритас
Русе тази задача с оглед облекчаване положението на останалите без дом хора и социалната мисия на католическата църква.
От април до ноември бе изготвен инвестиционен проект за промяна предназначението на сградата от училище в приют,
бяха осигурени необходимите средства
и извършен основен ремонт с нови електрическа, ВиК и отоплителна инсталации,
нова дограма, изградени стаи за бездомните, санитарни помещения, столова, кухня,
кабинети за работещите специалисти. Основни дарители за ремонта бяха немската католическа организация Реновабис,
фондация Комунитас и Каритас Русе. Тъй
като сградата нямаше връзка с централния
топлопровод, такава връзка бе изградена с
подкрепата на бизнесмена г-н Борислав Лоринков, а Топлофикация-Русе предостави
безвъзмездно абонатна станция.
За обзавеждането на Приюта получихме

Годишен отчет 2012

former school “Stefan Karadzha” and it was
repaired and furnished. It started functioning
as a shelter in mid-December (2012), right
before the winter started.
The Board of Caritas Ruse approved the
participation of the organization in the process
of solving this important problem. Our Bishop
– Msgr. Petko Hristov entrusted Caritas Ruse
with a task to help the homeless people.
An investment project was developed from
April to November and the function of the
building was changed to a Shelter for homeless
people. New electrical, water-supply and
heating systems were built, new windows and
doors were installed and the bedrooms, toilets,
bathrooms, dining-room, kitchen and studies
were furnished. The main donators for the
repair works were the German organization
Renovabis, the Communitas Foundation
and Caritas Ruse. Since the building was
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подкрепа от Каритас Франция и така успяхме да осигурим модерна леглова база
за 60 лица, да обзаведем кухня, пералня,
санитарни помещения, кабинетите на служителите и местата за общи срещи и хранене.
На 17 декември Приютът бе открит с благослов от Монс. Петко Христов и с участието
на бившия вицепремиер и бивш министър
на финансите г-н Симеон Дянков, депутатът г-н Пламен Нунев, областният управител г-н Стефко Бурджиев, кметът г-н Пламен Стоилов, служители и ползватели на
приюта, гости и дарители.
Приютът получи името „Добрият самарянин”, предложено от Монс. Петко Христов,
което изразява много точно смисъла на
тази социална услуга – грижа за изпадналите в крайна нужда и беда хора.
Със заповед на директора на Агенцията за
социално подпомагане от началото на януари 2013г. услугата бе официално разкрита
с капацитет 60 места и включена в списъка
на държавно делегираните дейности. Още
в първите дни този капацитет беше запълнен, като бездомните получават подслон,
храна, медицинска, социална и психологическа помощ.

Годишен отчет 2012

not connected to the central heating system,
with the help of Mr. Borislav Larinkov and
Topofikatsia Ruse such connection was built.
We received help for furnishing the Shelter from
Caritas France and we managed to provide
beds for 60 people and to furnish the kitchen,
dining-room, laundry-room, bathrooms,
toilets and the rooms for the personnel.
The Shelter was open on 17 December 2012
with the blessing of Msgr. Petko Hristov. In the
event also took part the former Deputy Prime
Minister and former Minister of Finance Mr.
Simeon Djankov, the member of the Parliament
Mr. Plamen Nunev, the Regional Governer Mr.
Stefko Burdjiev, the Mayor Mr. Plamen Stoilov
and many guests, donators, personnel and
clients of the Shelter.
The Shelter was named “The Good Samaritan”
– an idea of Msgr. Petko Hristov which
represents the meaning of this social service –
care for the people in need.
With an ordinance from the Agency for Social
Assistance the state-funded service was open
in the beginning of January with a capacity
of 60 people. The building was fully occupied
immediately. In “The Good Samaritan” the
homeless people receive shelter, food, medical,
social and psychological help.

12
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ЦЕНТРОВЕ
ЗА ДОМАШНИ ГРИЖИ

CENTRES
FOR HOME CARE

Вече повече от 10 години мобилните екипи
от двата центъра за домашни грижи на Каритас Русе в градовете Русе и Белене, част
от националната програма на Каритас България, осигуряват медицинско обслужване
и социална подкрепа на възрастни хора в
техните домове. Услугата се използва от болни, трудноподвижни хора, както и хора с
хронични заболявания, които живеят изолирано и не могат да си позволят лечението и поддръжката на домакинството, което
състоянието им изисква.
През 2012 година медицинските специалисти от Русе обслужваха около 65 души
месечно, а центърът за домашни грижи
в Белене, чрез една медицинска сестра и
две домашни помощнички, се погрижи за
общо 88 нуждаещи се. Най-търсените услуги бяха контрол на кръвното налягане,
профилактика на декубитус, превръзки,
консултации за различни видове помощ,
предоставяне на помощни средства в дома
и обучение за ползването им, вземане на
лекарства, помощ в домакинството. Екипите на двата центъра се превърнаха в част

For more than ten years the mobile teams of the
two centres for home care in Ruse and Belene,
which are part of the national programme of
Caritas Ruse, have been providing medical
services and social support to elderly people in
their homes. The service is used by ill people,
with mobility difficulties, as well as people
with chronic illnesses. They live in isolation
and cannot take care of the household or
afford the treatment their condition requires.
In 2012 the medical specialists from Ruse were
taking care of 65 people every month. The nurse
and two home assistants from Belene provided
help to 88 people in need. The most demanded
services were blood pressure monitoring,
prevention of decubitus, bandages, information
about the different kinds of assistance,
provision of equipment and instructions about
its usage, collecting medicines for the patients,
household assistance. The teams of the two
centres became a part of the elderly people`s
families and due to the good collaboration
with the local health and social institutions
and religious communities, the clients of the
service received adequate care and help in

Годишен отчет 2012
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improving the quality of life.
“Meals on wheels” is a project of Caritas Ruse,
launched in 1995 in order to help the old, ill
and single people in Ruse. Due to the social
canteen, which is part of the Home care centre
in Ruse, in 2012 30 people were receiving
daily in their homes hot meals, attention and
an opportunity to share their worries. For
the first time we have 7 third and fourth year
students from the “Social pedagogy” major in
“Angel Kunchev” Ruse University involved in
the project. These young people take care of
the elderly, visit their homes to talk to them
and to read books together, go for walks, pay
their bills, collect documents from different
institutions and assist them when they need
help while visiting the doctor.

от семействата на възрастните хора, а благодарение на доброто сътрудничество с
местните здравни и социални институции
и религиозни общности, клиентите на услугата получаваха целогодишно качествени грижи и помощ за постигането на независим и пълноценен живот.
„Кухня на колела” е проект на Каритас,
който от 1995 година помага на възрастни,
болни и самотно живеещи хора от Русе.
Благодарение на социалната кухня, която е
част от Центъра в Русе, през 2012 година 30
души получаваха ежедневно в домовете си
както топла храна, така и внимание и възможност да споделят тревогите си. Новост
за дейността на услугата през изминалата
година беше включването на студенти от
Русенски университет „Ангел Кънчев” от
трети и четвърти курс на специалност „Социална педагогика”. Седем младежи поеха
отговорността да обгрижват възрастните
хора, като ги посещаваха по домовете им,
разговаряха с тях, четяха заедно книги, излизаха на разходки и за пазаруване, плащаха сметките им, вземаха документи от
различни институции и им помагаха, когато се наложеше посещение при лекар.

Годишен отчет 2012

MOBILE CONSULTATIVE
CENTRE FOR DISABLED
PEOPLE AND THEIR
FAMILIES

МОБИЛЕН
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

The mobile consultative centre is a project of
Caritas Ruse, implemented from 2010 to 2012
with the financial support of the German
organization “Action Mensch” and in
collaboration with “Sozialdienst katholischer
Frauen Gesamtverein”(SKFG). The main
objectives of the project were to improve the
life of the people with disabilities, to protect
their rights and to help them integrate into
the community.
Within the project, a mobile team of a
social worker, a psychologist and a lawyer
was visiting the homes of disabled people,
providing them with psychological, legal
and social support. The mobile centre was
really useful in the process of improving the
services offered to people with disabilities.
Caritas Ruse stimulated the involvement and
participation of the state and local authorities
and nongovernmental organizations in order
to improve the life and social integration of
the people with special needs.
In 2012 279 consultations were carried out and
39 people benefited from individual and family
advice and support and received information
about the available administrative, health,
social and educational services and social

Мобилният консултативен център е проект
на Каритас Русе, осъществен от 2010 до 2012
година с финансовата подкрепа на немската
организация Action Mensch и в сътрудничество със Sozialdienst katholischer Frauen
Gesamtverein. Основната цел на проекта
беше подобряване живота на хората с увреждания, защита на правата им и пълноценното им включване в обществото.
В рамките на проекта мобилен екип от специалисти (социален работник, психолог и
юрист) посещаваше домовете на хора със
специални нужди, живеещи на територията на област Русе и им предоставяше психологическа, правна и социална подкрепа.
Мобилният център спомогна за разширяването на услугите, предлагани на хората с
увреждания и в процеса на работа Каритас
Русе насърчи сътрудничеството и участието на държавните и местните институции и
неправителствени организации, работещи
с хора със специални нужди и спомогна за
подобряване на техния живот и интеграцията им в обществото. През 2012 година
бяха проведени 279 консултации и 39 души
получиха индивидуално и семейно консултиране и подкрепа, както и информация
14

Annual Report 2012

Годишен отчет 2012

15

Annual Report 2012

assistance.
The team of specialists has helped
90 people with
special needs and
593
consultations
were carried out.
The most significant
accompl ish ment
of the work of
the
Consultative
centre
was
the
establishment of a
group for mutual
aid. Its members are
young people with
disabilities and with the support of the
Catholic community and volunteers they still
gather once a week, even after the end of the
Project.
A tripartite meeting between Caritas Ruse,
Ruse Municipality and a representative of
SKFG, Mr. Michael Bender was held at the end
of the Project. All of the participants expressed
their willingness for further cooperation.

за наличните административни,
здравни, социални и образователни услуги и социално подпомагане. През трите години
на функциониране на Центъра
екипът е работил с 90 души със
специални нужди, на които са
проведени общо 593 социални,
юридически и правни консултации. Най-същественият резултат
от работата на Консултативния
център беше създаването на група за взаимопомощ, която продължи да съществува и след приключването на проекта. В нея
членуват младежи с физически и
умствени увреждания и с подкрепата на католическата общност и доброволци те се събират веднъж седмично. В края на проекта
се проведе заключителна тристранна среща между Каритас Русе, представителят на
Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein
г-н Михаел Бендер и Община Русе, на която
всички страни изразиха готовността си за
бъдещо партньорство.

Годишен отчет 2012
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АКТИВНИ ОБЩНОСТИ
В ПРЕВЕНЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

ACTIVE COMMUNITIES
FOR PREVENTION OF THE
INSTITUTIONALIZATION
OF CHILDREN AND JUVENILS

В края на месец февруари 2012 година
приключи проектът „Активни общности
в превенция институционализацията на
деца и младежи”, който действаше на територията на два града – Русе и Враца. Началото му беше поставено през 2010 година
от Каритас Русе и Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от
свобода, които фокусираха съвместните си
усилия за разрешаването на проблемите на
деца и младежи в конфликт със закона. Благодарение на проекта, финансиран от Фондация „Лале” и Каритас Германия, в Русе и
Враца се създадоха Центрове за обществена
подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се поведение
(ЦОП). Основна
дейност на ЦОП в
Русе бе менторска
програма за децата, които са в конфликт със закона.
Менторът е „добър” възрастен човек - доброволец,
навършил 24 години, който установява контролирана връзка на доверие и приятелство с едно дете.
През 26-те месеца
на реализирането
на проекта, чрез
двата центъра за обществена подкрепа в
Русе и Враца, бяха подпомогнати 43 деца на
възраст между 14 и 18 години, с наложени
възпитателни или наказателни мерки. Освен върху техните съдби, проектът оказа
пряко влияние и върху представителите на
институциите от двата града – инспектори детска педагогическа стая, пробацион-

The project “Active communities for
prevention of the institutionalization of
children and juveniles” started in 2010 and
was completed at the end of February 2012.
It was implemented in two cities – Ruse and
Vratsa and was a result of the collaboration of
Caritas Ruse and the Orthodox organization
Prison Fellowship Bulgaria, which focused
their efforts on solving the problems of
children and juveniles in conflict with the
law.
Due to the project, funded by the “Tulip”
Foundation and Caritas Germany, two
Centres for community support for children
and juveniles with deviant behavior were
established
in
Ruse
and Vratsa.
The main
activity of
the Centre
in Ruse was
a
tutorial
program
for children
in conflict
with
the
law.
The
mentor is
a
“good”
adult person – a
v o l u n t e e r,
turned 24,
who builds up a supervised bond of trust
and friendship with a child.
During the 26 months of the project
implementation, the two centres assisted
43 children at the age of 14-18, subjected
to punitive measures. The project
influenced not only the children, but also
the representatives of the institutions from

Годишен отчет 2012
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Ruse and Vratsa – Juvenile delinquency
commissions inspectors, inspectors of
probation, social workers and tutors. These
specialists used a pilot for Bulgaria method
for working with children with deviant
behavior, borrowed from the practice of
countries like Canada and USA, which legal
systems successfully implement the methods
of restorative justice for years. Its main
characteristics are the direct involvement
of the family and the community, as well
as the ambition to correct the behavior of
the children instead of punishing them.
Civil networks of volunteers with different
occupations and experience of life were
mobilized in both cities.
The project was brought to an end with
an official conference entitled “Children
justice – first steps in Bulgaria”. During the
event the Draft state policy in the field of
juvenile justice, carried in August 2011 by
the Council of Ministers, was presented and
discussed.

ни инспектори, обществени възпитатели,
социални работници. Тези специалисти
участваха в един пилотен за България модел за работа с деца с отклоняващо се поведение, взаимстван от практиката на страни
като Канада и САЩ, чиито съдебни системи успешно прилагат от години модела на
възстановителното правосъдие. Основните
му характеристики са прякото участие на
семейството и общността, както и стремежа към възстановяване на нарушеното в
резултат на поведението на детето, за сметка на наказанието. И в двата града се мобилизираха граждански мрежи от доброволци с най-различен житейски и професионален опит. Проектът приключи официално с
реализиране в град Русе на конференция
на тема „Правосъдие за деца: първи стъпки
в България”. По време на конференцията
бе представена и дискутирана приетата от
Министерски съвет през август 2011 година
Концепция за държавна политика в областта на детското правосъдие.

Годишен отчет 2012

18

Annual Report 2012

БЛИЗО ЕДИН ДО ДРУГ

CLOSE TO EACH OTHER

Проектът „Близо един до друг”, финансиран от Фондация „Америка за България”,
предлага подкрепа на деца, живеещи в бедност. През 2012 година повече от 30 ученици получиха помощ от нашите специалисти, като основни акценти в тяхната работа
тази година бяха включването на повече и
нови деца от по-ранна възраст в дейността и съдействие за успешното излизане от
проекта на 7 от тях. В края на учебната
година 18 от децата, с които проектът започна работа през месец март 2011 година
(когато те бяха в трети клас), положиха успешно матури и преминаха в пети клас.
Този преход постави нови предизвикателства в работата, свързани с успешното
адаптиране на децата в напълно новата за
тях училищна среда, като същевременно те

“Close to each other” is a project, funded by
the “America for Bulgaria” Foundation, which
offers support to children living in poverty.
In 2012 more than 30 students received help
from our specialists, as the main accents were
to include more children at younger age in the
project activity and to assist the successful
completion of the work with 7 of them. At the
end of the school year, 18 of the children the
project started with in March 2011 (when they
were in 3rd grade) took their school-leaving
examinations and started the 5th grade.
This transition put obstacles in the work with
them, since they had to adapt in a completely
new school environment and to cope with
the problems coming along with poverty –
starvation at home, lack of a parents` attention,
lack of clothes and bad living conditions.

Годишен отчет 2012
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трябваше да се справят и с всички неблагополучия произтичащи от бедността, в
която живеят – глад вкъщи, липса на ангажиран родител със свободно време, което
да им посвещава, липса на дрехи и добри
хигиенно-битови условия. Образователната система изисква от тях адаптивност
и степен на зрялост, която те все още не са
усвоили. За да отговори на тези потребности екипът, ангажиран с изпълнението на
проекта, трябваше многократно да променя работните си задачи и да се настройва
спрямо изискващите нужди на децата.
През 2012 година партниращите на проекта училища ОУ „Никола Обретенов”, ОУ
„Ангел Кънчев” и ОУ „Алеко Константинов” все по-често ни търсеха за съдействие
за деца от 1-ви до 4-ти клас, които не владеят български език.
Проектът бе широко подкрепен от доброволци – ученици. През годината те, заедно
със съдействието на семействата си и ръководствата на училищата, в които учат, реа-

The educational system demanded a certain
degree of adaptation they were not ready
for. In answer to these demands, the team
of specialists working on the project had to
modify the work tasks and to adjust to the
needs of the children.
In 2012 the partnering “Nikola Obretenov”,
“Angel Kanchev” and “Aleko Konstantinov”
primary schools frequently sought our
cooperation for children from the 1st to the
4th grade that did not have command of the
Bulgarian language.
The project was greatly supported by studentsvolunteers. During the year, with the support
of the community and the schools they were
attending, they realized a series of charity
campaigns and managed to collect money,
clothes, shoes and books for the younger
children. The most active schools during
the year were: “St. Constantine-Cyril the
Philosopher” secondary school with the study
of European languages , “Geo Milev” English
language school, “Nedka Ivan Lazarova”
secondary school for fashion, “Friedrich
Schiller” German language school and “Baba
Tonka” school of mathematics.

лизираха поредица благотворителни кампании, чрез които събираха както финансови средства за по-малките, така й учебни
помагала, дрехи и обувки. Сред най-активните училища – партньори, помагащи
в тези кампании през годината, са СОУЕЕ
„Св. К. Кирил Философ”, АГ „Гео Милев”,
ПГО „Недка Иван Лазарова”, СОУПНЕ
„Фридрих Шилер” и МГ „Баба Тонка”.
Годишен отчет 2012
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БОРБА С ТРАФИКА
НА ХОРА

COMBAT TRAFFICKING
IN HUMAN BEINGS

През 2012 година дейността на Каритас
Русе в сферата на борбата с трафика на
хора беше осъществена предимно в застъпнически дух и в засилено международно
партньорство.
В рамките на Европейско-средиземноморския проект за борба с трафика на хора
си партнирахме с Каритас организации
от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Ливан, Мароко,
Румъния, Турция, Украйна и Франция.
Основната цел на проекта е да развива и
насърчава сътрудничеството в мрежата на
Каритас, обмен на опит и добри практики
по отношение на превенцията, застъпничеството, както и овластяването на преживелите трафик хора. В началото на годината, експерт на епархийния офис беше

In 2012 the activities of Caritas Ruse regarding
human trafficking were in the spirit of advocacy
and intensive international partnership.
Within the frames of the “EuropeanMediterranean Project Against Human
Trafficking” we collaborated with Caritas
organizations from Albania, Armenia, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Lebanon,
Morocco, Romania, Ukraine, France.
The main project objective is to encourage
and develop the cooperation in the Caritas
network, the exchange of experience and good
practices concerning the prevention, advocacy
and assistance for those suffered trafficking.
In 2012 we realized advocacy activity in the
process of implementation of the annual
working plan of Aretusa – European network
Caritas Ruse is a member of.

Годишен отчет 2012
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на работна визита в Украйна, а през лятото
двама доброволци на Каритас Русе взеха
участие в международен летен лагер за доброволци в Албания.
През 2012 година ние реализирахме застъпническа дейност в изпълнение на
годишния работен план на европейската мрежа Аретуса, в която Каритас Русе е
пълноправен член. През месец април представихме дейността на Каритас, свързана с борбата с
детската бедност на международна конференция на високо ниво в Брюксел, а през
ноември бяхме символични
домакини на международна конференция в София.
Темата на конференцията
„Бедност, равенство между
половете и трафик на хора:
Достатъчни ли са новите
Европейски директиви, за
да спрат единствения нарастващ икономически пазар”
отразява в цялост темите,
които бяха обхванати и дискутирани от представителите на организации от 15
европейски държави.
Специално за конференцията Каритас Русе получи
видеообръщение от евродепутата г-жа Мария Габриел, както и поздравление от
евродепутата г-жа Антония
Първанова. В събитието взе участие и експертът от Министерство на труда и социалната политика – Ася Илиева. На конференцията бяха представени Българската
национална стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното
включване, новата анти-трафик директива на ЕС и предприетите инициативи на
европейско ниво, свързани с превенцията
на трафика на хора. Представени бяха и добри практики и вече осъществени проекти,
както и официалната позиция на мрежата
Аретуса за равенството, бедността и трафика на хора.
Годишен отчет 2012

In April, on an International high-level
conference in Brussels we presented our work
concerning child poverty and in November we
hosted the International conference “Poverty,
gender and trafficking: Is the new EU directive
2011/26 enough to stop the only growing
European Market?” in Sofia.
The topic of the event completely reflected the
subjects discussed by the representatives of 15

КАМПАНИИ И
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

CAMPAIGNS AND
ADVOCACY

В началото на учебната 2012-та година,
Центърът за обществена подкрепа на Каритас Русе реализира дарителска кампания
„На училище с Каритас”, с цел да набере
всичко, което е необходимо на едно дете,
за да започне училище: дрехи и обувки,
хигиенни материали – сапуни, шампоани,
четки и пасти за зъби, книжки, играчки и
разбира се, финансови средства.
На нашия призив се отзоваха много граждани, ученици и родители и в резултат,
кампанията ни не само приключи успешно, но и надмина очакванията. Изключителен принос направи СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, което реализира собствена дарителска кампания. От
училището получихме над 100 чувалчета
с дрехи, обувки, тетрадки, учебници, иг-

In the beginning of the 2012-2013 school year,
the Centre for community support of Caritas
Ruse realized a donation campaign “At school
with Caritas” in order to gather everything
necessary for a child to start school: clothes
and shoes, books, toys, soaps, shampoos,
tooth-pastes, tooth-brushes and of course,
money.
Many citizens, students and parents responded
to our appeal and, as a result, not only the
campaign was successful, but it exceeded our
expectations. The Secondary School with the
Study of European Languages “St. ConstantineCyril the Philosopher” contributed very much
with a realization of their own donation
campaign. We received over 100 packs of
clothes, shoes, notebooks, textbooks, toys
and many more from the school. Not only

European organizations.
Especially for the conference Caritas Ruse
received a video message and greetings from
the members or the European Parliament
– Mrs. Maria Gabriel and Mrs. Antonia
Parvanova. Asya Ilieva - Ministry of Labour
and Social Policy expert also participated.
The Bulgarian national plan against poverty,
the new Anti-trafficking directive 2006/31/EU
and the initiatives launched against trafficking
at EU level were presented at the event, as well
as some good practices, implemented projects
and the Common position paper on poverty,
gender and trafficking of Aretusa.
22

Annual Report 2012

Годишен отчет 2012

23

Annual Report 2012

рачки и много други. Много от
учениците, които се отзоваха,
не само дариха собствените
си вещи, но и закупиха нови
за децата. Магазин „Мания”
също се включи в кампанията и дари 25 кг детски дрехи.
Благодарение на кампанията
„На училище с Каритас” бяха
намалени различията между
децата и те по-спокойни започнаха да посвещават времето си на своето развитие и
образование
През 2012 година, Каритас Русе положи
усилия гласът на децата да бъде чут както
на национално, така и на международно
ниво.
През месец юни ние взехме участие в специална среща, посветена на борбата с
детската бедност, организирана от Каритас Европа, което се състоя в Брюксел, в
Европейската комисия на регионите. Събитието беше открито и фасилитирано от
г-жа Маурин О`Ниил, член на Европейския
икономически и социален комитет.
Участваха представители на Европейската
комисия, Европейския парламент, УНИЦЕФ и европейските мрежови организации Еврочайлд и Евродякония. Центърът
за обществена подкрепа на Каритас Русе за
деца с отклонения в поведението и деца в
конфликт със закона беше представен от
управителя му като добра практика и успешна иновативна програма, обединяваща
ресурси от различни източници, целяща да
подкрепи специфична група деца и техните семейства – област, в която на този етап
България няма достатъчно опит и развити
услуги.
През месец ноември Каритас Русе участва
в международна конференция в Париж,
организирана от Каритас Франция и Каритас Европа на тема Изправени срещу бедността, какви са перспективите за развитие пред децата в Европа? Представителите на Каритас Русе придружаваха и по един
експерт от Държавната агенция за закрила
на детето - Антония Тилкова и МинистерГодишен отчет 2012

the students donated their own belongings,
but many of them persuaded their parents to
buy new things for the children. “Mania” store
also took part in the campaign and donated 25
kg. of clothes. The campaign “At school with
Caritas” had a great contribution to reducing
the differences between the children so they
devoted their time only to their education and
development.
In 2012 Caritas Ruse made efforts the voice of
the children to be heard, at both national and
international level.
In June we took part in a special meeting,
devoted to fighting child poverty. It was
organized by Caritas Europe and took place
in Brussels, in the European Committee of
Regions. The event was opened and facilitated
by Mrs. Maureen O`Neill – a member of the
European Economic and Social Committee.
Other participants were representatives of the
European Commission, European Parliament,
UNICEF and the European network
organizations Eurochild and Eurodiaconia.
The Centre for Community Support of Caritas
Ruse for children with deviant behavior was
presented by its manager as a good practice
and successful innovative program that
combines different resources in order to
support a specific group of children and their
families – a field in which Bulgaria does not
have any experience, nor developed services.
In November 2012 Caritas Ruse took part in an
International Conference in Paris, organized
by Caritas France and Caritas Europe on
the topic of “Confronted with Poverty, What
Well-Being for Children and their Families
24
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ството на труда и социалната политика
– Ася Илиева. Българската делегация се
включи в дискусиите по темите Трафик на
деца, Правосъдие за деца, Децата и миграцията и Солидарност между поколенията.
Всички те са с особено значение както за
институциите, така и за гражданския сектор в България. За всяка от подтемите в
работна група бяха изготвени препоръки,
които бяха споделени с експертите на Европейската комисия, на правителството на
Франция, на различни международни институции и организации.
Всяка година, неделята преди 13 ноември
(Блажен Епископ Евгений Босилков), отбелязваме Деня на Каритас с организиране
на благотворителни дейности. През 2012
година този ден беше посветен на възрастните хора и решаването на проблемите, с
които те се сблъскват.
По този повод Каритас Русе проведе кампания за набиране на средства за нуждите
на възрастните хора. Денят на Каритас в
Русе съвпадна и с благотворителен коледен
базар, проведен в хипермаркет Баумакс,
на който се продаваха глинени произведения, направени от децата от дневен център
„Милосърдие”.

Годишен отчет 2012

and What Solidarity Between Generations?”
The representatives of Caritas Ruse were
accompanied by an expert from the State
agency for Child Protection – Mrs. Antonia
Tilkova and an expert from the Ministry of
Labour and Social Policy – Mrs. Asya Ilieva.
The Bulgarian delegation joined the discussion
sessions on the following topics: Trafficking of
children, Justice for children, Children and
migration and Solidarity between generations.
All of the above are of great importance
for the institutions and the civil society in
Bulgaria and recommendations were made
for each of them and presented to the experts
from the European Commission, the French
government and different institutions and
organizations.
Each year, on Sunday before 13th November
(Blessed Eugene Bosilkov) we celebrate the
Caritas Day with charitable activities. In 2012
the day was dedicated to the elderly people and
the solution of the problems they face.
On this occasion, Caritas Ruse organized
an information fundraising campaign. In
Ruse the event coincided with a charitable
Christmas bazaar in the “Baumax” store,
where ceramic works made by the children
from the “Charity” centre were being sold.
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ОТГОВОР
ПРИ БЕДСТВИЯ
И КРИЗИ

EMERGENCY AND
HUMANITARIAN
CRISES RESPONSE

Още от създаването си през 1992 година
Каритас Русе активно работи по направление Отговор при бедствия и кризи. През
2012 година, въпреки липсата на особено
тежки хуманитарни кризи на територията
на Северна България, епархийният отговорник от Екипа за действие при бедствия
на Каритас Русе продължи работата си по
проекта на Каритас България „Подготовка на екипите на Каритас България за
реакция при бедствия”.
Като част от работния план
на регионалния проект за
изграждане на капацитет
за действия при бедствия от
региона на Югоизточна Европа, през 2012 година във
всяка една от деветте страни-участнички (Албания,
Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия и Турция) се проведе по едно
обучение.
В България това се случи през първата
седмица на месец декември, в енорийския
офис на Каритас в град Белене. В срещата
взеха участие представители на Каритас
Русе, Малчика и Белене, а събитието беше
ръководено от Томас Хакл, представител
на Каритас Румъния и на Ресурсния център на регионалния проект.
Благодарение на професионализма на доброволците от Екипа за действия при кризи на Каритас Русе, хората, изпаднали в
нужда, получават адекватна и навременна
помощ в случаи на бедствия и кризи.
От голяма полза е също и програмата за
получаване на дрехи втора употреба от Каритас Швейцария, като получените дрехи
се раздават на нуждаещи се семейства чрез
енорийските офиси в Белене и в Малчика,
чрез социалните служби в няколко общини, както и на ползватели на социалните
услуги на Каритас Русе.

Caritas Ruse has worked on the Emergency
and Humanitarian Crises Response direction
since its establishment in 1992. In 2012, despite
the lack of serious humanitarian crises on the
territory of North Bulgaria, the member of the
Team for disaster response from Caritas Ruse
continued his work on the Caritas Bulgaria
“Preparation of Caritas Bulgaria teams for

Годишен отчет 2012

emergency response” project. As a part of
the working plan of the Regional project for
capacity building in case of crises in the region
of Southeast Europe, in 2012 trainings were
held in each of the nine member countries
(Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Greece, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia
and Turkey). The training in Bulgaria was
carried out in the first week of December, in
the parish office of Caritas in Belene. Members
of Caritas Ruse, Malchika and Belene took part
in the event, which was conducted by Thomas
Hackl, representative of Caritas Romania and
the Resource centre of the regional project.
Due to the professionalism of the volunteers
from the Team for disaster response of Caritas
Ruse, the people in need receive adequate
timely aid. A great help of us is also the
program for secondhand clothes by Caritas
Switzerland. Through the parish offices in
Belene and Malchika and the social offices in
some municipalities, the received clothes are
being given to clients of the social services of
Caritas Ruse and families in need.
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ДУХОВНО И
ОРГАНИЗАЦИОННО
РАЗВИТИЕ

SPIRITUAL
AND
CAPACITY BUILDING

Чрез Комисията по Милосърдие Каритас
Русе е активен участник в Епархийния пасторален съвет към епископа на Никополска епархия, а избирането през 2012 г. на
о. Страхил за председател на тази комисия
дава още по-големи възможности на организацията за нейното развитие.
Като част от националната програма на Каритас България „Духовно и организационно развитие” осъществихме множество
енорийски срещи, както и две духовни
упражнения за доброволци и служители
на Каритас Русе в Белене и в Свищов, водени от о. Евгени и о. Патрик. Проведен бе
и тиймбилдинг близо до Килифаревския
манастир за всички служители на организацията с духовен лектор о. Страхил.
Нова сграда и по-добри условия за работа
получи Каритас Белене благодарение на

By means of the Charity Commission, Caritas
Ruse is an active partner in the Nicolopi
Diocese Bishop`s Diocesan pastoral council.
The election of father Strahil for a chairman of
the Commission in 2012 gave the organization
greater opportunities for its development.
Within the framework of the “Home care”
national program of Caritas Bulgaria we
organized many parish meetings and two
spiritual practices for employees and volunteers
of Caritas Ruse in Belene and Svishtov. They
were held under the guidance of father Eugene
and father Patrick. A team-building for all of
the employees of the organization was held
near the Kilifarevo Monastery. A lecturer was
father Strahil.
Due to father Paolo – the new parish priest,
Caritas Belene obtained a new building and
better work conditions.
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новият енорийски свещеник о. Паоло.
През 2012 г. реализирахме проекта „Сближаване на сътрудниците и доброволците
на епархийната Каритас Русе, изповядващи различна религия“, финансиран от
Фондация Комунитас.
В рамките на проекта наети лица от епархийнатата Каритас стажуваха в енорийските организации в Белене и в Малчика.
На посещения в епархийния офис и на съвместни стажове със служители от епархийната Каритас активно участваха 13 доброволеца от енориите в Малчика и Белене.
През лятото група от 10 доброволци-ученици беше на седемдневен доброволчески лагер в
енорийската
организация Каритас
Малчика. По
време на лагера децата,
придружавани от служители на Каритас, участваха активно в
подготовка и
реализация
на храмовия
празник на
енорията, в
честване Ден
на доброволеца и Ден на
болния.
Престоят
в Малчика,
организиран от сътрудниците на Каритас
Малчика и енорийският свещеник о. Ремо,
имаше забележителен ефект както за младежите, така и за енориашите. Всеки ден
доброволците подпомагаха някоя от милосърдните дейности на енорията: организираха занимания за най-малките; помагаха
на възрастните и болните; посетиха дом за
деца с увреждания.
В края на годината се проведе малка двудневна визита на група от 9 доброволеца
Годишен отчет 2012

In 2012 we implemented the “Bringing
together the associates and the volunteers of
the parish Caritas Ruse professing different
religions” project, funded by the Communitas
Foundation.
Within the project, people hired from the
parish Caritas were on training in the parish
organizations in Belene and Malchika.
13 active volunteers from the parishes in
Malchika and Belene visited the parish office
and participated in joint trainings with
employees of the parish Caritas.
10 students- volunteers attended a 7-day
volunteer camp in the parish organization
Caritas Malchika in the summer of 2012.

от Русе в
енорията
в
Белене.
След срещите с доброволците
от Белене
се проведе
обучение за
декориране
на коледни
свещи.
Каритас
Белене
и
Каритас
Малчика
реализираха благотворителни
кампании
по повод Великден и Коледа. Чрез милосърдните кампании близо 100 души, болни, възрастни и малки деца бяха подпомогнати с нещо, макар и малко.
Болните и възрастните получиха обяд и
хранителни продукти. Малките деца, както и децата с умствени увреждания от Дома
в с. Згалево, получиха щастливи мигове в
интересни игри и общуване с младите доброволци.

younger children,
helped
the
elderly
and ill people
and
visited
a centre for
children with
disabilities.
A small group
of nine volunteers from
Ruse visited the
parish in Belene
at the end of
2012. They met
the volunteers
from
Belene
and attended
a training for
candle decora-

tion.
Caritas Belene and Caritas Malchika realized
charity campaigns for Easter and Chirstmas.
Due to these campaigns approximately 100
ill and elderly people and children received
help. The ill and elderly received meals and
food supplies and the small children and the
mentally disabled children from the village of
Zgalevo were happy that the young volunteers
shared some time to play and talk to them.

During that time they were accompanied
by employees of Caritas and participated in
the preparation and realization of the parish
patron saint`s day, the celebrations of the Day
of the volunteer and the Day of the ill.
Their visit in Malchika, organized by the
employees of Caritas Malchika and the parish
priest father Remo, had a great effect for both
the youths and the parishioners. Every day the
volunteers assisted in the charitable activities
of the parish: they organized activities for the
28
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ФИНАНСИ
Приходи за 2012 г.

FINANCES
564 215 лв./BGN
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Incomes for 2012

ФИНАНСИ
Разходи за 2012 г.

FINANCES
734 575 лв./BGN

Годишен отчет 2012

31

Expenses for 2012

Annual Report 2012

КАРИТАС РУСЕ

CARITAS RUSE

Управителен съвет:

Board:

Епархиен офис:

Diocesan office:

Председател: Минчо Минчев
Членове:
Монс. Петко Христов
Меглена Матеева

President: Mincho Minchev
Msgr. Petko Hristov
Meglena Mateeva

7002 Русе, ул. “Алеи Възраждане” 7А
тел.: 082/500 061
caritas@ruse.techno-link.com
www.caritas-ruse.bg

7002 Ruse, 7a, Alei Vazrazhdane Str.
tel.: +359 82 500 061
caritas@ruse.techno-link.com
www.caritas-ruse.bg

Изпълнителен директор: Стефан Марков
Административен секретар:
Антония Найденова
Отговорник “Хуманитарни помощи”:
Илия Илиев
Счетоводител: Валентина Гатева

Executive director: Stefan Markov
Administrative secretary: Antonia Naidenova
Person in charge “Humanitarian aid”:
Ilia Iliev
Accountant: Valentina Gateva

Членство:

Membership:

Регистрация за обществено
полезна дейност:

Registration for public benefit activities:

Каритас Русе е член на Нацианална
католическа федерация Каритас България

Member of NCF Caritas Bulgaria

No 20031112013 in the Central Register of
Ministry of Justice.

№ 20031112013 в Централния регистър на
Министерство на правосъдието.
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ТЕРИТОРИАЛНА
СТРУКТУРА

TERRITORIAL
STRUCTURE

Русе
Приют за бездомни
„Добрият самарянин”
Управител: Мартин Николов
7000 Русе, кв.Тракция,
ул. “Тракция” № 25ул.
Тел: 082 500 021

RUSE
Shelter for homeless people
“The Good Samaritan”
Manager: Martin Nikolov
7000 Ruse
25, Trakcia Str.
tel.: +359 82 50 00 21

Дневен център за деца с увреждания
„Милосърдие”
Управител: Теодора Герганова
7013 Русе, ул. “Байкал” 10а
тел.: 082 84 50 59

Day Centre for Disabled Children “Charity”
Manager: Teodora Gerganova
7013 Ruse
10, Baikal Str.
tel.: +359 82 84 50 59

Център за обществена подкрепа
Управител: Йоана Терзиева
7002 Русе, ул. “Богдан войвода” 3
тел.: 082 82 15 12

Centre for Social Support
Manager: Joana Terzieva
7002 Ruse
3, Bogdan voivoda Str.
tel.: +359 82 82 15 12

Център за домашни грижи
Ръководител: Валентина Василева
7013 Русе, ул. “Байкал” 10а
тел.: 082 84 51 62

Centre for Home Care
Manager: Valentina Vasileva
7013 Ruse
10, Baikal Str.
tel.: +359 82 84 51 62

БЕЛЕНЕ
Каритас Белене
Енорийски отговорник: Елка Дулева
5930 Белене, обл. Плевен,
ул. “Бенковски” 3
caritasbelene@abv.bg

BELENE
Caritas Belene
Parish director: Elka Duleva
5930 Belene
Pleven District
3, Benkovski Str.
caritasbelene@abv.bg

Център за домашни грижи
Ръководител: Румяна Павлова
5930 Белене, обл. Плевен, ул. “Христо Ботев” 14
тел.: 0882275463

Centre for Home Care
Manager: Rumiana Pavlova
5930 Belene
Pleven District
14, Hristo Botev Str.
tel.: +359 658
3 49 60

МАЛЧИКА
Каритас Малчика
Енорийски отговорник: Нина Алексиева
с. Малчика 5917
обл. Плевенска
caritasmalcica@abv.bg

MALCHIKA
Caritas Malchika
Parish director: Nina Aleksieva
5917 Malchika
Pleven District
caritasmalcica@abv.bg
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