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Любовта на Бога
ни очаква

The love of God
awaits us

“Милосърдни като Бог Отец!” – това е
девизът на Свещената година на Милосърдието, която живеем от миналата 2015-та
и през сегашната 2016-та година. Колкото
и многоаспектно да е това Божие Милосърдие и да е валидно за всички сфери от
нашия личен и публичен живот, както и за
общественият живот като цяло, то неговите дела са истински само когато са конкретни. Конкретни
дела в помощ на унижените и
оскърбените, на бедните и болните, на самотните и прокудените, на малките и възрастните – помощ за всички, които имат нужда от подкрепа.
Конкретни са и групите, с
които Каритас Русе работи и
за които ще прочетете в този
годишник – бездомни, деца
с увреждания, болни и възрастни хора, деца с проблеми
в училището и в обществото, жертви на трафик. Към
всички тях е конкретното
послание чрез служителите
и доброволците на Каритас –
Любовта на Бога ви очаква!
Винаги и по всяко време, след най-големите трудности и изпитания, след страдания
и безразличия на околните!
“Милосърдни като Бог Отец!”- това е
посланието и към служителите, доброволците, дарителите и симпатизантите
на Каритас Русе. Нека в нашият забързан
и глобализиран свят, подобно на тримата
мъдреци пред Младенеца, да дарим нашите три дара, които всеки от нас има в себе
си: нашата свобода, нашето разбиране и
нашата любов!

“Merciful like the Father!” – this is the
motto of the Extraordinary Year of Merci that
started in 2015 and continues in 2016. This
Merci of the Father is divers and can be found
in every aspect of our personal and public life
and in the community life as a whole, but the
acts of Merci are real only when they are concrete: concrete acts to help the ones that are humiliated and hurt, poor
and sick, lonely and
banished, young and
old – help for everyone
who needs support.
The groups of people
Caritas Ruse is working
with are also concrete
and you can read about
them in this annual report – homeless people,
children with disabilities, sick and elderly,
children with problems
at school and in the
community, victims of
trafficking in human
beings. The employees
and volunteers of Caritas Ruse send a concrete
message – The love of God awaits you! It awaits
you always, after the hard difficulties and ordeals, after the sufferings and the indifference
of the people around!
“Merciful like the Father!” – This is a message also to the employees, volunteers, donors
and sympathizers of Caritas Ruse. And in this
fast and globalized world, just like the three
Wise Men, let us give to the others the three
gifts we carry inside – our freedom, our understanding and our love!

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 четири 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 four 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 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.

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 2015

principles of:

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

• compassion, charity, relief of the human
suffering and support of the human development and dignity;
• support of the people in utter need regardless of their race, gender, age, nationality,
political views and religion.
Annual Report 2015

АКЦЕНТИ 2015
Социални услуги и
духовно образование

HIGHLIGHTS 2015
Social Services and
Spiritual Development

2015 г. премина под знака на духовното
и професионално образование на служители и доброволци, както и в развитието на
съществуващите социални услуги, на които Каритас Русе е доставчик.
Продължихме да предоставяме като
държавно делегирани дейности услугите Дневен център за деца с увреждания,
Център за обществена подкрепа за деца в
риск, Приют за бездомни лица и Център за
социална рехабилитация и интеграция за
бездомни.
Работихме по укрепването на Центровете за работа с деца в гр. Белене, селата

2015 was a year of spiritual development for
our employees and volunteers as well as a year
of establishment of a new service and development of those already established.

Годишен отчет 2015

We continued the provision of the
state-funded services Daily center for children
with disabilities, Center for community support and the Shelter for homeless people.
We continued the development of the
Centers for children in Belene, Malchika and
Oresh and Vratsa.
We continued the provision of the home
Annual Report 2015
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Малчика и Ореш, както и центъра в гр.
Враца.
Чрез регистрираната услуга Домашен
помощник поддържахме двата Центъра за
домашни грижи в Белене и в Русе, с които
помогнахме на стотици възрастни и болни
хора.
През годината приключихме съвместния проект “Готови за училище” с Тръста
за социална алтернатива за подпомагане
посещаемостта в детските градини на ромски деца в областите Русе и Силистра.
Осъществихме проект с Каритас Франция за подобряване ситуацията в България
на децата с отклоняващо се поведение и
жертви на трафик.
Осъществявахме програма за редовно
ежемесечно духовно обучение на служителите на Каритас Русе с цел по-доброто познаване на мисията и целите на организацията и на съпричастността и към католическата църква и християнските ценности.
Организирахме срещи на доброволчески групи на национално и епархийно
ниво и обмяна на опит между тях.

assistant services in the two centers for home
care in Belene and Ruse and we helped hundreds of elderly and ill people.
We finished working on the joint project
“School Readiness” of the Trust for Social
Achievement which main objective was to increase kindergarten attendance for Roma children in the districts of Ruse and Silistra.
We implemented a project with Caritas
France which main objective was to improve
the situation in Bulgaria for children with deviant behavior and victims of trafficking in
human beings.
We launched the Program for constant
spiritual building of the employees of Caritas Ruse in order for them to know better the
mission and the objectives of the organization,
and to understand its connection with the
Catholic Church and Christian values.
We organized meetings of volunteer groups
for experience exchange at a local and national
level.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
„МИЛОСЪРДИЕ”
Регистрация в АСП № 319-01
Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет: 30 деца с увреждания, на
възраст от 2 до 18 години.
Брой потребители през 2015 г.: 100
деца с и без увреждания.
Основни дейности: кинезитерапия, логопедия, психологическа помощ, учебновъзпитателни дейности и педагогическа
Годишен отчет 2015
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DAY CENTER FOR
CHILDREN WITH
DISABILITIES ”CHARITY”

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-01
State Agency for Child Protection license:
№ 0921
Capacity: 30 children with disabilities,
aged from 2 to 18.
Number of users in 2015: 100 children
with and without disabilities.
Main activities: kinesitherapy, speech
therapy, psychological help, educational asAnnual Report 2015
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sistance, activities with an art therapist and a
music therapist, parents advising. Diagnostics
of children with no determined disabilities.
Various social activities: organizing and visiting exhibitions, concerts, excursions, celebration of Christian holidays.
Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

работа, музикотерапия, арттерапия, консултации с родители. Диагностика на деца
без установено заболяване и поставена диагноза. Богата социална дейност: организиране и посещения на изложби, концерти,
екскурзии, честване на християнски празници.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност

Контакти:
Управител – Теодора Герганова
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
тел.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg

Contacts:
Teodora Gerganova – Manager
7013 Ruse, 10A Baykal Str.
Tel.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg
Годишен отчет 2015
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ПРИЮТ ЗА
БЕЗДОМНИ ЛИЦА
„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

SHELTER FOR
HOMELESS PEOPLE
”THE GOOD SAMARITAN”

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.
Контакти:
????
гр. Русе
ул. „Тракция” № 25, първи етаж
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Регистрация в АСП № 319-06
Капацитет: 60 места.
Брой потребители през 2015г.: 150
лица, останали без дом
Основни дейности: Осигуряване на
подслон, храна, санитарни помещения за
поддържане на лична хигиена, перално помещение, социални консултации, здравни
грижи и придружаване.
Годишен отчет 2015

Contacts:
?????
Ruse, 25 Trakciya Str, first floor
Tel.: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-06
Capacity: 60 people.
Number of users in 2015: 150 homeless
people.
Main activities: Providing of shelter, food,
sanitary facilities for maintaining of personal
hygiene, laundry, social consultations, health
care and attendance.
Annual Report 2015
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Център за социална
рехабилитация
и интеграция за
бездомни

Center for social
rehabilitation and
integration for
homeless people
ното време, трудотерапия – дърводелство,
битoв труд – готварство, психологически
консултации, социални консултации.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.

ities, work therapy – carpentry, cookery, psychological consultations, social consultations.
Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

Регистрация в АСП № 319-08
Капацитет: 15 места.
Брой потребители през 2015г.: 35 бездомни лица с издадени заповеди от Дирекция социално подпомагане.
Основни дейности: Музикотерапия –
пеене и танци, работа с компютър, битов
труд – плетене и шиене, начално образование, ерготерапевтични дейности, арт терапия, биоземеделие, дейности за свободГодишен отчет 2015

Social Assistance Agency Registration
№ 319-08
Capacity: 15 people
Number of users in 2015: 35 homeless people, directed by the order of the Social Assistance Directorate.
Main activities: Music therapy – singing
and dancing, computer skills, knitting and
sewing, teaching of elementary school subjects, ergotherapy, bio-farming, leisure activAnnual Report 2015

Контакти:
Управител – Камен Кънчев
Русе, ул. „Тракция” № 25, приземен етаж
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg
Годишен отчет 2015

Contacts:
Kamen Kanchev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str., ground floor
Tel.: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg
Annual Report 2015

13

12

Център за
обществена подкрепа
„Том Сойер”

Center for
community support
”Tom Sawyer”

за учене; психо-социално консултиране
и подкрепа на деца
и семейства в риск;
образователни,
корекционни и социализиращи програми;
хуманитарна помощ;
детски клубове и родителски групи за
взаимопомощ; разнообразна социална
дейност: летни лагери, екскурзии, отбелязване на християнски празници.
Доброволци: 25, предимно ученици и
студенти

Регистрация в АСП № 319-05
Лиценз от ДАЗД № 0921
Капацитет: 20 места

Volunteers: 25, mostly students in high
schools and university.

Social Assistance Agency Registration
№ 319-05
State Agency for Child Protection License
№ 0921
Capacity: 20 children

Брой потребители през 2015г.: 80 деца,
застрашени да отпаднат от училище; с отклоняващо се поведение; живеещи в бедност; в конфликт със закона.

Number of users in 2015: 80 children at
risk of school dropout; with deviant behavior;
living in poverty; in conflict with the law.

Основни дейности: Стимулиране на
образователното развитие и мотивацията

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

Годишен отчет 2015

cho-social
consulting and support for
children and families
at risk; educational,
correctional and socializing programs;
humanitarian
aid;
children`s clubs and
parental groups for
mutual support; various social activities.
Various social activities: summer camps,
excursions, celebration of Christian holidays.

Annual Report 2015
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мационна кампания за превенция
на трафика на хора,
провеждане на две
обучения и една супервизия на екипа
на Центъра за обществена подкрепа.
Освен това екипът
на ЦОП премина
групова и индивидуална супервизия
върху специфични
случаи на деца в суициден риск, деца,
употребяващи психоактивни вещества и деца с психични заболявания.

Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

Контакти:
Управител – Павлета Стефанова
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 082 82 15 12
cop@caritas-ruse.bg

Contacts:
Pavleta Stefanova – Manager
7002 Ruse, 3 Bogdan Voyvoda Str.
Tel.: 082 82 12 15
cop@caritas-ruse.bg

Проект „Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на непълнолетни българи в риск”: През изминалата 2015г. Каритас Русе продължи активно
да работи по съвместен проект с Каритас
Франция „Подсилване на компетенциите
за защита и подпомагане на малолетни и
непълнолетни българи в риск”, подкрепящ
дейността на Център за обществена подкрепа „Том Сойер”. Проектът работи с две
целеви групи- деца с отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, както и деца
жертви и потенциални жертви на трафик
на хора. Дейностите през изминалата година включват: Реализиране на Програмата
по училищна медиация и възстановителни
практики, провеждане на мащабна Инфор-

“Strengthening the competences for protection and assistance to at-risk minors in
Bulgaria” project: During the past 2015 Caritas Ruse actively kept on working on a joint
project with Caritas France named “Strengthening the competences for protection and assistance to at-risk minors in Bulgaria”, which
supports the activities of the Center for community support “Tom Sawyer”. The project
works with 2 target groups- children with deviant behavior and in conflict with the law, as
well as children victims or potential victims
of trafficking in human beings. During the
past year we realized the School mediation
and restorative practices program and we organized a massive Information campaign for
the prevention of trafficking in human beings.

Годишен отчет 2015
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The team of the
Center for community support
went through
two trainings
and one supervision. Additionally, the
team
underwent a group
and individual
supervision on
specific cases of
children in suicide risk, children consuming psychoactive substances and children with
mental illnesses.

Annual Report 2015

17

16
мощни средства, закупуване на лекарства,
помощ в домакинството, социални услуги.
Финансиране: Национална програма
за Домашни грижи на Каритас България,
Фондация Комунитас, дарения

tance, social services.
Funding: National program of Caritas Bulgaria, Communitas Foundation, donations.

Контакти:
Център за домашни грижи – Русе
Валентина Василева – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
Тел.: 0884 61 09 96

Центрове за домашни
грижи
Местоположение: Белене и Русе

Брой потребители през 2015 г.: Белене – общо 93, Русе – месечно 50 възрастни
хора с тежки заболявания, които живеят
изолирано и не могат да си позволят адекватни медицински грижи.
Основни дейности: контрол на кръвно налягане, профилактика на декубитус,
превръзки, консултации за различни видове медицинска помощ, предоставяне на поГодишен отчет 2015

Home care
centers

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

Location: Belene and Ruse

Number of users in 2015: Belene – 93,
Ruse /montly/ 50 old and ill people that live in
isolation and cannot afford the treatment their
condition requires.

Contacts:
Home care center Ruse
Valentina Vasileva - Manager
7013 Ruse, 10a Baykal Str.
Tel.: 0884 61 09 96

Main activities: blood pressure monitoring, prevention of decubitus, bandages, information about the different kind of medical
assistance, provision of equipment, collecting
medicines for the patients, household assisAnnual Report 2015

Home care center Belene
Rumyana Pavlova - Manager
5930 Belene, 14 Hristo Botev Str.
Tel.: 0882 27 54 63
Годишен отчет 2015
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Център за социална
Center for social
рехабилитация
rehabilitation and
и интеграция за
integration for children
деца и младежи с
and youths with
увреждания - Белене
disabilities - Belene

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
Регистрация в АСП № 319-07
Лиценз от ДАЗД № 0859

Проект
„Кухня на колела”

Местоположение: Част от Център за домашни грижи – Русе

Meals on Wheels
project

Capacity: 30, in a building provided by the

Location: Part of the Home care center in
Ruse

Брой потребители през
2015 г.: 25 възрастни, болни
и самотно живеещи хора.

Number of users in
2015: 25 old, ill and single people.

Ос новни дейнос т и:
Ежедневна доставка на храна по домовете, осигуряване на социална подкрепа.

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

Финансиране: Дарения,
Фондация „Комунитас”

Funding: Donations,
Communitas Foundation

Контакти:
Даринка Калапиш
ръководител на проекта
тел.: 0898 57 05 46

Contacts:
Darinka Kalapish
project manager
tel.: 0898 57 05 46

Годишен отчет 2015

Капацитет: 30 места, в сграда предоставена от Община Белене

Social Assistance Agency Registration
№ 319-07
State Agency for Child Protection License
№ 0859
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Център за
информиране,
консултиране,
обучение и подкрепа
на деца в риск Малчика

Center for
information,
consultation, training
and support of
children at risk Malchika

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Брой потребители през 2015г.: 43 деца
и младежи на възраст от 0 – 35 г. с различни физически, умствени и психически заболявания.
Основни дейности: Обучение на децата
и младежите за придобиване на умения за
независим живот, за социално включване
и справяне с обичайните житейски ситуации;
Индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за развитие на потенциала им.
В Центъра работят професионалисти с
подходящ опит и квалификация: Координатор, Кинезитерапевт, Социален педагог,
Логопед, Психолог, Специален педагог.

Municipality of Belene.

Финансиране: Българо-швейцарска
програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Контакти:
Дарина Добранчева – Координатор
Белене, ул. „Христо Ботев” 11, 4 ет.
Тел.: 0887 158 117

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation
Programme, Reform fund linked to the civil
society participation.

Годишен отчет 2015

Number of users in 2015: 43 children and
youths at the age 0-35 with different physical,
mental and psychological problems.
Main activities: Teaching the children and
youths how to live independently, help in social inclusion and coping with usual environmental situations; individual and group work
with the children, youths and their families in
order to develop their potential.
Specialists with the proper experience and
education work in the Center: Coordinator,
Kinesitherapist, Social pedagogue, Speech
therapist, Psychologist, Special pedagogue.

Contacts:
Darina Dobrancheva – Coordinator
Belene 11 Hristo Botev Str, 4 fl.
Tel.: 0887 158 117
Annual Report 2015

Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет: 30 места, в сградата на енорийския дом в Малчика.
Брой потребители през 2015г.: 21 деца
в риск, от социално слаби семейства.
Годишен отчет 2015

Social Assistance Agency Registration
№ 319-09
State Agency for Child Protection License
№ 0859
Capacity: 30, in a building of the Parish
home in Malchika.
Annual Report 2015
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Център за
информиране,
консултиране,
обучение и подкрепа
на деца в риск - Ореш

Center for
information,
consultation, training
and support of
children at risk - Oresh

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет: 30 места, в сграда, предоставена от Общински съвет – Свищов.
Брой потребители през 2015г.: 21 деца
в риск, от социално слаби семейства.
Основни дейности: Осигуряване на
подкрепа на деца от социално слаби семейства, развиване на творчески умения, превенция на отпадане от училище, обучение
в умения за самостоятелен живот, социална интеграция, консултиране.
В Центъра работят професионалисти с
подходящ опит и квалификация: Координатор, фасилитатор, психолог.
Финансиране: Българо-швейцарска
програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Контакти:
Нина Алексиева - координатор
с. Малчика, Католическа църква,
Енорийски дом, ул. „Заря”7
Тел. 0882 24 74 31
Годишен отчет 2015

Social Assistance Agency Registration
№ 319-09
State Agency for Child Protection License
№ 0859
Capacity: 30, in a building provided by the
Municipal Council of Svishtov.
Number of users in 2015: 21 children at

Number of users in 2015: 21 children at
risk, from poor families.
Main activities: Provision of support for
children from poor families, development
of art skills, prevention of school drop-out,
teaching skills for independent life, Social integration, consultation.
Specialists with the proper experience and
education work in the Center: Coordinator,
Facilitator, Psychologist.
Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation
Programme, Reform fund linked to the civil
society participation.
Contacts:
Nina Aleksieva – Coordinator
Malchika, Catholic church, Parish home
7 Zarya Str.
Tel.: 0882 24 74 31
Annual Report 2015
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Център за социална
рехабилитация
и интеграция за
деца и младежи
с емоционалноповеденчески
проблеми и девиантно
поведение - Враца

Center for social
rehabilitation
and integration for
children and youths
with emotional and
behavioral problems Vratsa

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
Регистрация
АСП № 319-07

Основни дейности: Осигуряване на
подкрепа на деца от социално слаби семейства, развиване на творчески умения, превенция на отпадане от училище, обучение
в умения за самостоятелен живот, социална интеграция, консултиране.
В Центъра работят професионалисти с
подходящ опит и квалификация: Координатор-педагог и фасилитатор.

в

Лиценз от ДАЗД
№ 0859

risk, from poor families.
Main activities: Provision of support for
children from poor families, development
of art skills, prevention of school drop-out,
teaching skills for independent life, Social integration, consultation.
Specialists with the proper experience and
education work in the Center: Coordinator,
Pedagogue, Fasilitator.

Капацитет: 20
места, в сграда, предоставена от Община Враца

Social Assistance
Agency Registration
№ 319-07
State
Agency for Child Protection
License
№ 0859
Capacity: 20, in a
building provided by
the Municipality of
Vratsa.

Финансиране: Българо-швейцарска
програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation
Programme, Reform fund linked to the civil
society participation.

Брой потребители през 2015г.:
23 деца и младежи
деца и младежи с
емоционално-поведенчески проблеми
и девиантно поведение.

Контакти:
Елка Иванова - координатор
с. Ореш, ул. „Янтра” 1, ет.2
Тел. 0887 15 81 52

Contacts:
Elka Ivanova – Coordinator
Oresh, 1 Yantra Str., 1 fl.?????
Tel.: 0887 81 52

Основни
дейности: Обучение на
децата и младежите
за придобиване на

Main activities:
Teaching the children
and youths how to live
independently, help

Годишен отчет 2015
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Number of users
in 2015: 23 children
and youths with emotional and behavioral
problems.
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in social inclusion and coping with usual environmental situations; individual and group
work with the children, youths and their families in order to develop their potential, social
rehabilitation, psychological support, group
social, psychological and work therapies.
Specialists with the proper experience and
education work in the Center: Coordinator,
Social workers, Psychologist.
Funding: Bulgarian-Swiss Cooperation

умения за независим живот, за социално
включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
Индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за
развитие на потенциала им, социална рехабилитация, психологическа подкрепа,
групова социална, психологическа и трудова терапия.
В Центъра работят професионалисти с
подходящ опит и квалификация: Координатор, социални работници, психолог.

Programme, Reform fund linked to the civil
society participation.

Финансиране: Българо-швейцарска
програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Контакти:
Валентина Чанталийска – координатор
Враца, ул. „Кокиче” 14
Тел: 0887 158 850
Годишен отчет 2015

Contacts:
Valentina Chantaliyska - Coordinator
Vratsa, 14 Kokiche Str.
Tel.: 0887 158 850
Annual Report 2015

Проект
„Готови за училище”

Springboard for
School Readiness
project

Каритас Русе продължава да е партньор
на Тръст за социална алтернатива по проект „Готови за училище”, който стартира
на 15.09.2014 г. с финансовата подкрепа на
фондация Америка за България и в сътрудничество със Световната банка.
Целта е да се осигури важна за формирането на държавни политики информация, относно подходите за увеличаване на
посещаемостта в детските градини, както
и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца и семейства в неравностойно положение.
Каритас Русе администрира проекта в
детски заведения в Русе, Сливо поле, Силистра, Калипетрово, Две могили, Бяла,
Ценово и Ветово, обхващайки 200 деца от
3 до 5 години.
Всички участници, населени места и
детски градини са избрани на лотариен
принцип., като освен безплатно обучение,
помагала и медицински тестове, родителите на 150 случайно подбрани деца бяха
стимулирани с ваучери за храна.

Caritas Ruse is continuing its work as a
partner of the Trust for social achievement on
the project Springboard for School Readiness.
It began on September 15th 2014 with the financial support of America for Bulgaria Foundation and in cooperation with the World
Bank.
The aim of the project is to provide important for the policy making process information about the approaches for increasing
kindergarten attendance and to encourage the
overall inclusion of children and families from
vulnerable communities in the educational
process.
Caritas Ruse is administrating the project
in kindergartens in Ruse, Slivo Pole, Silistra,
Kalipetrovo, Dve Mogili, Byala, Tsenovo and
Vyatovo, spreading over 200 children at the
age from 3 to 5.
All of the participants, locations and kindergartens were selected on a random basis.
Besides the provision of free education, books
and medical examination, the parents of 150
randomly chosen children received vouchers
for free food.

Годишен отчет 2015
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КАМПАНИИ, АКЦИИ, ИНИЦИАТИВИ
Campaigns, actions, initiatives

3. Благотворителна акция на Каритас
Русе „Кафе за помощ” в Mall Rousse
Charity campaign of Caritas Ruse “Coffee
for help” in Mall Rousse

1. Благотворителен Коледен базар на
Приют за бездомни „Добрият самарянин”
Charity Christmas bazaar of the Shelter for
homeless people “The Good Samaritan”

4. Деца с увреждания от Дневен център
„Милосърдие” на екскурзия
Children with disabilities from the Day
Center “Charity” on a vacation

7. Доброволци от Италия на посещение
на децата от центъра на Каритас в Ореш.
Italian volunteers visited the children from
the Center of Caritas in Oresh.

5. Деца с увреждания от Център „Милосърдие” участват във фестивал „Светът е за
всички”
Children with disabilities from the
“Charity” center participated in the festival
“The world is for everyone”

8. Деца с увреждания от център „Милосърдие” на кино
Children with disabilities from the
“Charity” Center at the cinema.

6. Деца от центъра на Каритас в Ореш
участват в събитието „Лято Грест 2015”
Children from the Center of Caritas in
Oresh participated in the event “Summer
Grest 2015”

2. Ден на Земята в Приюта за бездомни
„Добрият самарянин”
Earth Day in the Shelter for homeless
people “The Good Samaritan”
Годишен отчет 2015

КАМПАНИИ, АКЦИИ, ИНИЦИАТИВИ
Campaigns, actions, initiatives

Annual Report 2015

Годишен отчет 2015

Annual Report 2015

31

30

КАМПАНИИ, АКЦИИ, ИНИЦИАТИВИ
Campaigns, actions, initiatives

11. Пикник и спортни занимания, организирани за потребители на социални услуги на Каритас Русе
Picnic and sport activities, organized for
users of the social services of Caritas Ruse.

Духовно и
организационно
развитие

Spiritual and
Capacity Building

Чрез Комисията по Милосърдие с председател о. Страхил Каритас Русе е активен
участник в Епархийния пасторален съвет към епископа на Никополска епархия.
Организирахме Национална среща на
доброволците на 24 -25.07.2015 г. в енория
Малчика. В нея взеха участие 111 доброволци от различни енории – Русе, Белене,
Малчика, Свищов, Куклен, Малко Търново, кметове, симпатизанти, дарители. Срещата бе посветена на 20-годишният юбилей от основаването на Каритас “Св. Ана”,с.
Малчика.
На 5.12.2015 г. проведохме духовни уп-

Caritas Ruse is an active partner in the
Bishop`s Diocesan Pastoral Council in the
Nicopoli Diocese through the Charity Commission with chairman father Strahil.
On 24th and 25th July 2015 we organized
a National volunteer meeting in the parish of
Malchika. 111 volunteers from different parishes participated in it – Ruse, Belene, Malchika, Svishtov, Kuklen, Malko Tarnovo. Mayors
and contributors also took part. The reason of
the meeting was the 20th anniversary of Caritas “St. Anna” in Malchika.
On 5th December 2015 we organized
spiritual lectures in Svishtov to celebrate the

9. Деца от Център за обществена подкрепа „Том Сойер” на летен лагер.
Children from the Center for community
support “Tom Sawyer” on a summer camp.

12. Деца от Център „Милосърдие” на театър
Children from the “Charity” Center at the
theater.

10. Обучение по училищна медиация за
ученици, организирано от Каритас Русе
School mediation training for students,
organized by Caritas Ruse
Годишен отчет 2015
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проведе в енориите Белене и Малчика, с
традиционната молитва за мир.
Продължихме да поддържаме база данни за доброволците в епархията по енории и по проекти.
ражнения в Свищов във връзка с международния ден на доброволеца. На форума
се събраха 30 доброволци и служители на
Каритас Русе от Белене, Малчика, Ореш,
Свищов и Русе. Духовната беседа бе изнесена от о. Патрик, енорийски свещеник в
Свищов. Имаше обмяна на духовни и професионални опити между участниците.
Пет доброволци на Каритас Русе от Белене и Малчика взеха участие в национална среща на доброволците в Малко Търново, състояла се на 10-12. 09. 2015 г.
Ежемесечно служителите на Каритас
Русе участваха в духовни лекции, изнасяни от различни свещеници от Никополска
епархия.
Инициативата „Светлини за мир” се
Годишен отчет 2015

with the traditional prayer for peace.
We continued the maintenance of a database for the volunteers in the different parishes and projects in the Diocese.

International Day of the volunteer. 30 volunteers participated, altogether with Caritas Ruse employees from Belene, Malchika,
Oresh, Svishtov and Ruse. The spiritual lecture
was under the guidance of father Patric, parish
priest in Svishtov. The participants exchanged
spiritual and professional experience.
Five volunteers of Caritas Ruse from Belene and Malchika participated in the National volunteer meeting in Malko Tarnovo, from
10th to 12th September 2015.
Each month the employees of Caritas Ruse
participated in spiritual lectures, under the
guidance of different priest from the Nicolopi
Diocese.
The event “Lights for peace” was organized in the parishes of Belene and Malchika,
Annual Report 2015
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ФИНАНСИ

Приходи за 2015 г.

Годишен отчет 2015

831 000 лв./BGN

FINANCES

Incomes for 2015

Annual Report 2015

ФИНАНСИ

Разходи за 2015 г.

Годишен отчет 2015

831 000 лв./BGN

FINANCES

Expenses for 2015

Annual Report 2015
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КАРИТАС РУСЕ
Управителен съвет:

Председател:
Монс. Петко Христов
Членове: Елка Дулева
Даринка Калапиш

Епархиен офис:

7002 Русе,
ул. “Алеи Възраждане” 7А
тел.: 082/500 061
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg
Изпълнителен директор:
Стефан Марков
Връзки с обществеността
и човешки ресурси:
Антония Найденова
Отговорник “Хуманитарни
помощи”: Илия Илиев
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.
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CARITAS RUSE
Board:

ТЕРИТОРИАЛНА
СТРУКТУРА

President:
Msgr. Petko Hristov
Members: Elka Duleva
Darinka Kalapish

Diocesan office:

7002 Ruse,
7a, Alei Vazrazhdane Str.
tel.: +359 82 500 061
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg
Executive director:
Stefan Markov
Public relations and human
resources: Antonia Naidenova
Person in charge of
“Humanitarian aid”: Ilia Iliev
Accountant: Maria Krumova

Membership:

Member of NCF Caritas Bulgaria

Registration for
public benefit activities:

БЕЛЕНЕ
Каритас Белене

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

TERRITORIAL
STRUCTURE
BELENE
Caritas Belene

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

МАЛЧИКА
Каритас Малчика

MALCHIKA
Caritas Malchika

СВИЩОВ
Каритас Свищов

SVISHTOV
Caritas Svishtov

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

Енорийски отговорник:
Силвана Иванова
гр. Свищов 5250
обл. Велико Търново
ул. „Йоан Екзарх” 6
тел.: 0882392977

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

Parish director:
Silvana Ivanova
Svishtov 5250
Veliko Tarnovo District
6, “Ioan Ekzarh” Str.
tel.: 0882392977

No 20031112013
in the Central Register of
Ministry of Justice.
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