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25 ГОДИНИ В ПОДКРЕПА
НА БЛИЖНИЯ

25 YEARS OF SUPPORT
OF OUR NEIGHBOUR

Тази година Каритас Русе навършва 25
години от своето създаване и има повод да
се обърне към направеното. Юбилеят е не
толкова празник, колкото равносметка за
извървяното, за посоките, нещо, което задължава. Осмисляйки тези години, трябва
да благодарим за доверието и
помощта на много хора и организации от страната и чужбина, които извървяха този път с
нас. На различните държавни и
общински институции, с които
се променяхме заедно по пътя
ни към Европа. На нашите дарители, служители и доброволци, които работиха в подкрепа
на ближния. И, разбира се, на
самите бедни, които ни се довериха и до които се стремяхме
да бъдем близо - надявам се, че
в лицето на всеки един от тях
сме успели да видим лицето на
Христос!
Изминалата 2016 година,
която отчитаме тук, бе Свещена година на
Милосърдието. Под девиза й “Милосърдни
като Бог Отец!” успяхме да застанем още
по-близо до бездомните, бежанците, хората
с увреждания, болните, възрастните и самотните, жертвите на трафик, децата в риск
и другите, с които Каритас Русе работи – те
притежават неотменимо достойнство и мисия в живота около нас и не могат да бъдат
третирани като обекти! Да погледнем на
другия като дар за нас и да проявим онова
милосърдие, което самият Бог Отец е проявил към всички нас!

This year Caritas Ruse is reaching 25 years
since its establishment and it is time to look
back at what has been done. The jubilee is not
only a holiday; it is a moment to look back at
the paths and directions that we have walked,
it is something that binds us. Thinking about
all those years, we have to
thank many people and
organizations from the
country and abroad for
their trust and support and
for walking this path with
us. We thank the state and
municipal institutions with
whom we changed together on our way to Europe.
We thank our donors, employees and volunteers for
working to support our
neighbour. And of course,
we thank the people in
need for trusting us. We
tried to stay close to them
and I hope that in the face
of every single one of them we managed to see
the face of Christ!
2016, that is the year we report here, was a
Holy Year of Mercy. Guided by its slogan “Merciful like the Father” we managed to get closer
to the homeless people, refugees, people with
disabilities, ill, elderly and lonely people, victims of trafficking, children at risk and all the
others that Caritas Ruse works with – they have
irreversible dignity and mission in our life and
cannot be treated as objects! Let us see the others as a gift for us and to show the mercy that the
Father Himself showed all of us!

Монс. Петко Христов
Никополски епископ

Msgr. Petko Hristov
Nikopoli Bishop
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КОИ СМЕ НИЕ

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.
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.
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.
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WHO WE ARE

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.
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.
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 their race, gender, age, nationality, political views and religion.
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АКЦЕНТИ 2016
Развитие на
социалните услуги

HIGHLIGHTS 2016
Development
of social services

2016 година премина под знака на развитието на съществуващите социални услуги,
на които Каритас Русе е доставчик, както и
подготовката за нови.
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.
През лятото приключихме проекта по
Българо-швейцарската програма за сътруд-

2016 was a year of development of the existing social services that Caritas Ruse provides
and preparation for new ones.
We continued the provision of the
state-funded services Daily center for children
with disabilities, Center for community support
for children at risk, Shelter for homeless people
and Center for social rehabilitation and integration for homeless people.
In the summer of 2016 we finished the
project under the Bulgarian-Swiss cooperation programme and after its end we contin-
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ничество и след него работихме за продължаване дейността на Центровете за работа с
деца в селата Малчика и Ореш, както и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания в Белене.
Чрез регистрираната услуга Домашен помощник поддържахме двата Центъра за домашни грижи в Белене и в Русе, както и открихме нов в с. Бърдарски геран, с които помогнахме на стотици възрастни и болни хора.
Партнирахме си с Община Русе в съвместен проект по изграждане на Кризисен център за жени жертви на домашно насилие и
насилие по полов признак, както и жертви
на трафик.
В края на годината приключихме тригодишния проект с Каритас Франция за подобряване ситуацията на деца с отклоняващо
се поведение и жертви на трафик.
Организирахме национална среща на доброволчески групи и обмяна на опит между
тях.

Годишен отчет 2016

ued working for the provision of the services
Center for children in the villages of Malchika
and Oresh, as well as the Center for social rehabilitation for people with disabilities in Belene.
We continued the provision of the Home
care assistant service in the two Home care
centers in Belene and Ruse and we opened a
new one in the village of Bardarski geran and
we helped hundreds of elderly and ill people.
We were partnering with the Municipality of
Ruse in a joint project for the establishment of
a Crisis center for victims of domestic violence
and gender-based violence, as well as victims of
human trafficking.
At the end of the year we finished the threeyear project with Caritas France for the improvement of the situation of children with deviant behavior and children – victims of human
trafficking.
We organized a national meeting of groups
of volunteers for experience exchange.
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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 2016 г.: 101 деца
с и без увреждания.
Основни дейности: кинезитерапия, логопедия, психологическа помощ, учебновъзпитателни дейности и педагогическа работа, музикотерапия, арт терапия, консултации с родители. Диагностика на деца без
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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 2016: 101 children with
and without disabilities.
Main activities: kinesitherapy, speech therapy, psychological help, educational assistance,
activities with an art therapist and a music therapist, parents advising. Diagnostics of children
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with no determined disabilities. Various social
activities: organizing and visiting exhibitions,
concerts, excursions, celebration of Christian
holidays.

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

установено заболяване и поставена диагноза. Богата социална дейност: организиране
и посещения на изложби, концерти, екскурзии, честване на християнски празници.

In 2016 101 children used one or more services in the “Charity” center. Their parents also
attended individual and group family consultations and therapeutic meetings and were introduced to the opportunities for improving their
children`s condition.
Aside from receiving professional assistance
in accordance with their needs, the childrenusers of the social services took part in many
cultural and social events in order to be better

Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.
През 2016 година 101 деца използваха една
или повече от услугите, които предоставя
Център „Милосърдие”. Техните родители и
близки също посещаваха индивидуални и
семейни консултации и терапевтични срещи, на които се запознаваха с възможностите за подобряване на състоянието на децата.
Освен, че получиха професионална помощ в зависимост от нуждите си, децата-потребители на услугата участваха и в много
културни и социални мероприятия, които
имаха за цел да спомогнат и насърчат инте-
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integrated in the community. They visited the
opera and attended puppet theatres, circus performances and different museums; they watched
movies at the cinema, participated in the masquerade of Ruse, several festivals and sport
events. They improved their practical skills in
different workshops; gardening, cooking, arts.
They elaborated different souvenirs and cards
that we presented in two charity bazaars.
Students from the “Kinesytherapy”, “Ergotherapy” and “Social activities” majors at the
Ruse University “Angel Kanchev” were trainees
at the “Charity” center again.
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грацията им в общността. Те посетиха оперни, куклени и циркови постановки, различни музейни експозиции, гледаха филми на
кино, взеха участие в Русенския карнавал с
маски, няколко фестивала и спортни празници. В различни ателиета децата придобиваха практически умения по градинарство,
готварство и творчество, а изработени от
тях сувенири и картички бяха представени
на два благотворителни базара.
За поредна година студенти от Русенския
университет „Ангел Кънчев” в специалностите „Кинезитерапия”, „Ерготерапия” и
„Социални дейности” провеждаха практическите си упражнения в „Милосърдие”.

Contacts:
Teodora Gerganova – Manager
7013 Ruse, 10A Baykal Str.
Tel.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg

Контакти:
Теодора Герганова – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
тел.: 082 84 50 59
milosardie@caritas-ruse.bg
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ПРИЮТ ЗА
БЕЗДОМНИ ЛИЦА
„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

Регистрация в АСП № 319-06
Капацитет: 60 места.
Брой потребители през 2016 г.: 295 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.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.
През 2016 г. 295 бездомни лица преминаха през Приюта „Добрият самарянин”
и получиха подслон, храна и медицински
консултации, прегледи и манипулации. В
зимните месеци традиционно бяха прию-

Годишен отчет 2016

SHELTER FOR
HOMELESS PEOPLE
”THE GOOD SAMARITAN”

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-06
Capacity: 60 people.
Number of users in 2016: 295 homeless people.
Main activities: Providing of shelter, food,
sanitary facilities for maintaining of personal
hygiene, laundry, social consultations, health
care and attendance.
Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.
In 2016 295 homeless people used the services in the “The Good Samaritan” and received shelter, food and medical consultations
and manipulations. In the winter months it
traditionally provided shelter above its capacity for all homeless people who asked for help.
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тявани над капацитета всички останали
без дом и потърсили ни за помощ. Потребителите на услугата ползваха перално помещение, приучаваха се на хигиенни навици и участваха ежедневно в дейностите по
почистването на Приюта. Всички те получиха социални консултации и съдействие
в комуникацията с различни институции,
както и помощ при подготовката и попълването на документи.
Благодарение на доброто партньорство
на „Добрият самарянин” с различни фирми, организации и институции бяха осъществени много дарителски кампании. От
2016 г. хлябът в Приюта се осигурява от
русенския бизнесмен Красимир Трифонов. Каритас Падерборн също подпомогна
изхранването на потребителите. Комплексен онкологичен център – Русе организира
събитието „Приятел в нужда се облича” и
бяха събрани дрехи за потребителите, а от
„Дунав турс” АД направиха дарение от храна, одеяла, спално бельо и оборудване за
кухнята. Много граждани също подпомогнаха Приюта с дарения, тъй като поради
ниското държавно финансиране Приютът
има нужда от допълнителни средства найвече за храна и медикаменти за бездомните.

Контакти:
Стефан Стефанов – управител
гр. Русе
ул. „Тракция” № 25, първи етаж
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg
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The users of the service had access to a laundry
room; they were taught how to improve their
personal hygiene habits and participated in
the daily cleaning routine in the Shelter. All of
them received social consulting and assistance
in the communication with different institutions, as well as help in the preparation and filling of documents.
Due to the good partnership of “The Good
Samaritan” with different companies, organizations and institutions many charity campaigns were carried. Since 2016 the bread in
the Shelter is provided by the businessman
Krasimir Trifonov from Ruse. Caritas Paderborn also helped with the provision of food.
The Complex Oncology Center – Ruse organized the event “Clothes from friends” and
clothes were gathered and donated to the users. “Dunav tours” AD also made a donation
of food, blankets, bed linen and kitchen equipment. Many citizens supported the Shelter with
donations, because due to the limited funding
received from the State, “The Good Samaritan”
needs additional funds, mainly for food and
medications for the homeless people.
Contacts:
Stefan Stefanov – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str, first floor
Tel.: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg
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ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА
БЕЗДОМНИ

Регистрация в АСП № 319-08
Капацитет: 15 места.
Брой потребители през 2016 г.: 55 бездомни лица с издадени заповеди от Дирекция социално подпомагане.
Основни дейности: Рехабилитация; психологическо консултиране; социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми

Годишен отчет 2016

CENTER FOR SOCIAL
REHABILITATION AND
INTEGRATION FOR
HOMELESS PEOPLE

Social Assistance Agency Registration
№ 319-08
Capacity: 15 people
Number of users in 2016: 55 homeless people, directed by the order of the Social Assistance Directorate.
Main activities: Rehabilitation; psychological consulting; social and legal consulting; educational and professional training and orientation; organization of individual programs for
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за социално включване; трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арттерапия.

Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.
През 2016 г. 55 бездомни лица преминаха през Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Каритас Русе. Те получиха социални консултации при издаването на различни документи и посещаваха
занимания по компютърна грамотност.
Потребителите участваха в арттерапия,
музикотерапия и трудова терапия, включваща изработване и реставриране на мебели, овощарство и градинарство в трите покрити оранжерии на Центъра, пчеларство
и готварство. В зависимост от потребностите им бяха провеждани индивидуални
и групови занимания по лечебна физкултура, в резултат на които значително се
подобри общото физическо състояние на
потребителите на услугата. През годината
бяха осъществени три екскурзии до природни и културни забележителности.

social inclusion; work therapy – carpentry, bio
farming, beekeeping, cooking; music therapy;
art therapy.

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.
In 2016 55 homeless people used the services in the Center for social rehabilitation and
integration of Caritas Ruse. They received social consultations, assistance with documents,
computer lessons. The users participated in
art therapy, music therapy and work therapy – elaboration of furniture, fruit-growing
and gardening in the three greenhouses of the
Center, beekeeping and cooking. In accordance with their needs they attended individual
and group physical therapies and as a result
their physical condition improved significantly. Three excursions to natural and cultural
sites were organized throughout the year.

Контакти:
Камен Кънчев – управител
Русе, ул. „Тракция” № 25, приземен етаж
тел: 082 500 021
csri@caritas-ruse.bg
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Contacts:
Kamen Kanchev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str., ground floor
Tel.: 082 500 021
csri@caritas-ruse.bg
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ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
„ТОМ СОЙЕР”

Регистрация в АСП № 319-05
Лиценз от ДАЗД № 0921
Капацитет: 20 места
Брой потребители през 2016 г.: 78 деца,
застрашени да отпаднат от училище; с отклоняващо се поведение; живеещи в бедност; в конфликт със закона.
Основни дейности: Стимулиране на
образователното развитие и мотивацията

Годишен отчет 2016

CENTER FOR
COMMUNITY SUPPORT
”TOM SAWYER”

Social Assistance Agency Registration
№ 319-05
State Agency for Child Protection License
№ 0921
Capacity: 20 children
Number of users in 2016: 78 children at risk
of school dropout; with deviant behavior; living
in poverty; in conflict with the law.
Main activities: Stimulation of education-
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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: 19, предимно ученици и
студенти.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.
През 2016 г. 78 деца в риск използваха различни краткосрочни и дългосрочни услуги
в Центъра: получиха педагогическо консултиране, помощ в обучението си по български език и усвояването на учебния материал, както и в подобряването на хигиенните
си навици. Чрез различни групови занимания децата се учиха да общуват по-добре помежду си и в семействата си. Екипът на „Том
Сойер” оказа консултиране и на родители с
нисък капацитет, които се нуждаят от подкрепа при отглеждането и възпитанието на

Annual Report 2016

al development and learning motivation; psycho-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, celebra-
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децата си.
През цялата година бяха организирани социализиращи инициативи като посещения на кинопрожекции, куклен театър,

tion of Christian holidays.
Volunteers: 19, mostly students in high
schools and university.
Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.
In 2016 78 children used different long
and short-term services in the Center: they
received pedagogical consulting, assistance
in their training in Bulgarian and studying,
and learnt how to improve their hygiene habits. Due to different group events the children
learnt how to communicate better with each
other and with their families. The team of
“Tom Sawyer” also consulted the parents with
low parental capacity in order to support them
raising their children.
Throughout the whole year the team or-

Годишен отчет 2016
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музеи и паркове. Децата участваха в летен
лагер и няколко еднодневни екскурзии до
природни и културни забележителности, а
в Центъра посещаваха различни дискусионни клубове, лекции, литературни четения
и образователни игри. Освен това, бяха организирани информационна кампания за
превенция на трафика на хора и открит ден
на традициите и обичаите в ромската общност, в които участваха деца-потребители
на услугата, ученици от русенски училища
и доброволци.

ganized social events: cinema, puppet shows,
museums and parks. The children participated
in a summer camp and a few one-day trips to
natural and cultural sites. In the Center they
participated in different discussion clubs, lectures, readings and educational games. Apart
from that, we also organized an information
campaign for prevention of human trafficking and an Open day event of tradition and
customs in the Roma community for Roma
people, students from local schools and volunteers.

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

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

Annual Report 2016
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ЦЕНТРОВЕ ЗА ДОМАШНИ
ГРИЖИ

HOME CARE
CENTERS

Местоположение: Белене, Русе, с. Бърдарски геран

Location: Belene, Ruse and the village of
Bardarski geran

Брой потребители през 2016 г.: Белене – 101, Русе – 56, с. Бърдарски геран – 24
възрастни хора с тежки заболявания, които
живеят изолирано и не могат да си позволят
адекватни медицински грижи.

Number of users in 2016: Belene – 101, Ruse
– 56; Bardarski geran 24 old and ill people that
live in isolation and cannot afford the treatment
their condition requires.

През юни 2016 г. с водосвет, извършен от
енорийския свещеник о. Койчо Димов, открихме нов Център за домашни грижи в с.
Бърдарски геран, община Бяла Слатина. В
събитието участваха кметовете на общината и на селото и много жители. Центърът заработи по проект, финансиран от Фондация
Комунитас и в него една медицинска сестра
и една домашна помощничка се грижат за

Годишен отчет 2016

In June, father Koycho Dimov led the opening ceremony for the new Home care center
in the village of Bardarski geran, Byala Slatina
Municipality. The mayors of the Municipality
and the village and many residents attended the
event. The center started working in the frames
of a project, funded by Communitas Foundation. A nurse and a home care assistant are taking care of lonely and ill people from the village.
Due to the help of Mr. Borislav Lorinkov we
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самотни и болни хора от селото.
Благодарение на помощта на г-н Борислав Лоринков успяхме да повишим капацитета на Центъра за домашни грижи в
Белене, където от края на 2016 г. работят още
две домашни помощници.
Основни дейности: контрол на кръвно
налягане, профилактика на декубитус, превръзки, консултации за различни видове
медицинска помощ, предоставяне на помощни средства, закупуване на лекарства,
помощ в домакинството, социални услуги.

Финансиране: Фондация Комунитас,
Каритас България, дарения
Контакти:
Център за домашни грижи – Русе
Валентина Василева – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10а
Тел.: 0884 61 09 96
Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
5930 Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 0882 27 54 63
Център за домашни грижи – Бърдарски геран
Стоянка Даковска – управител
3259 с. Бърдарски геран,
Община Бяла Слатина
Тел.: 0887 158 850

managed to increase the capacity of the Home
care center in Belene and from the end of 2016
two more home care assistants work there.
Main activities: blood pressure monitoring,
prevention of decubitus, bandages, information
about the different kind of medical assistance,
provision of equipment, collecting medicines
for the patients, household assistance, social
services.
Funding: Communitas Foundation, Caritas
Bulgaria, donations.
Contacts:
Home care center Ruse
Valentina Vasileva - Manager
7013 Ruse, 10a Baykal Str.
Tel.: 0884 61 09 96
Home care center Belene
Rumyana Pavlova - Manager
5930 Belene, 14 Hristo Botev Str.
Tel.: 0882 27 54 63
Home care center Bardarski geran
Stoyanka Dakovska – Manager
3259 Bardarski geran,
Byala Slatina Municipality
Tel.: 0887 158 850
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ПРОЕКТ
„КУХНЯ НА КОЛЕЛА”

MEALS ON WHEELS
PROJECT

Местоположение: Част от Център за домашни грижи – Русе

Location: Part of the Home care center in
Ruse

Брой потребители през 2016 г.: 24 възрастни, болни и самотно живеещи хора.

Number of users in 2016: 24 old, ill and single people.

Основни дейности: Ежедневна доставка
на храна по домовете, осигуряване на социална подкрепа.

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

Финансиране: Дарения, Фондация „Комунитас”.
Контакти:
Даринка Калапиш
ръководител на проекта
тел.: 0898 57 05 46

Годишен отчет 2016

Funding: Donations, Communitas Foundation.
Contacts:
Darinka Kalapish
project manager
tel.: 0898 57 05 46
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ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА НОВИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ НА КАРИТАС
РУСЕ

PROJECT FOR
DEVELOPMENT OF NEW
SOCIAL SERVICES OF
CARITAS RUSE

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
През юли 2016 година успешно приключи
проект на Каритас Русе „Развитие на нови
социални услуги в мрежата на Каритас Русе
в Северна България”, започнал през 2013 година. Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество по Българошвейцарската програма за сътрудничество.

In July 2016 we successfully finished the project of Caritas Ruse “Development of new social
services in the Caritas Ruse network in North
Bulgaria” that began in 2013.
The project was implemented with the financial support of Switzerland through the
Reform fund linked to civil society participation on the Bulgarian-Swiss cooperation programme.

В рамките на проекта бяха открити четири социални услуги, лицензирани от
Държавната агенция за закрила на детето
и регистрирани в Агенцията за социално
подпомагане: два центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца в Белене и
Враца, и два центъра за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца в
селата Малчика и Ореш. През трите години
на изпълнението му стотици деца в риск, с и
без увреждания и с различни потребности,
преминаха през четирите центъра.

During the project implementation we created four social services, licensed by the State
Agency for Child Protection and registered in
the Social Assistance Agency: two centers for
social rehabilitation and integration of children
in Belene and Vratsa and two centers for information, consultation, training and support of
children in the villages of Malchika and Oresh.
During the three years of the project activity
hundreds of children at risk, with or without
disabilities and with different needs used the
services in the four centers.

Един от основните приоритети на Каритас Русе беше изграждане на устойчивост на
социалните услуги и в резултат три от тях
продължиха своето съществуване след приключването на проектната дейност, а именно центровете в Белене, Ореш и Малчика.

One of the objectives of Caritas Ruse was the
sustainability building of those social services
and as a result three of them continued their
existence after the end of the project implementation – the centers in Belene, Oresh and Malchika.

Annual Report 2016
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ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ - БЕЛЕНЕ

Регистрация в АСП № 319-07
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет: 30 места, в сграда, предоставена от Община Белене.
Брой потребители през 2016 г.: 41 деца
и младежи на възраст от 0 – 35 г. с различни
физически, умствени и психически заболявания.
Основни дейности: Обучение на децата

Годишен отчет 2016

CENTER FOR SOCIAL
REHABILITATION AND
INTEGRATION FOR
CHILDREN AND YOUTHS
WITH DISABILITIES - BELENE

Social Assistance Agency Registration
№ 319-07
State Agency for Child Protection License
№ 0859
Capacity: 30, in a building provided by the
Municipality of Belene.
Number of users in 2016: 41 children and
youths at the age 0-35 with different physical,
mental and psychological problems.
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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.

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.
През 2016 г. 41 деца използваха различни
услуги в Центъра и получиха професионална помощ под формата на рехабилитация и
кинезитерапия, педагогически и социални
консултации, логопедична и психологична
терапия. В различни творчески работилници децата изработваха сувенири и картички, които след това бяха представени на изложби, конкурси и благотворителни базари.
Освен заниманията в Центъра, потребителите участваха и в открити спортни събития, разходки и посещения на културни и
исторически обекти.

In 2016 41 children used different services
in the Center and received professional rehabilitation and physical therapy, pedagogical
and social consulting, speech and psychological therapy. The children participated in different workshops for elaboration of souvenirs and
cards and they presented them in exhibitions,
contests and charity bazaars. Apart from the
activities in the Center, the users also participated in outdoor activities, such as sport events,
excursions and visits of cultural and historical
sites.

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

Contacts:
Darina Dobrancheva – Manager
Belene 11 Hristo Botev Str, 4 fl.
Tel.: 0887 158 117

Annual Report 2016
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ЦЕНТЪР ЗА
ИНФОРМИРАНЕ,
КОНСУЛТИРАНЕ,
ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА
НА ДЕЦА В РИСК - ОРЕШ

Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет: 30 места, в сграда, предоставена от Общински съвет – Свищов.

Годишен отчет 2016

CENTER FOR
INFORMATION,
CONSULTATION, TRAINING
AND SUPPORT OF
CHILDREN AT RISK - ORESH

Social Assistance Agency Registration
№ 319-09
State Agency for Child Protection License
№ 0859
Capacity: 30, in a building provided by the

22

Municipal Council of Svishtov.
Number of users in 2016: 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.

Брой потребители през 2016 г.: 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.
През изминалата година 21 деца използваха една или повече от услугите в Центъра.
Освен професионалната помощ, съобразе
на с индивидуалните им потребности, те
участваха и в много дейности, подпомагащи социалното им включване и развитие на
творческите им умения: честване на национални, религиозни и лични празници; участие в игри, представления и четения; походи
сред природата; участие в арт ателиета и еко
клубове. Децата бяха наградени и за участието си в различни конкурси.

In the last year 21 children used one or more
services in the Center. Apart from the professional help in accordance with their individual
needs, the children participated in many activities that improved their social inclusion and
creativity: celebration of national, religious and
personal events; participation in games, performances and readings; excursions; participation
in art workshops and ecological clubs. The children also received awards for their participation
in different contests.
Contacts:
Elka Ivanova – Coordinator
Oresh, 1 Yantra Str., fl.2
Tel.: 0887 81 52

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

Annual Report 2016
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ЦЕНТЪР ЗА
ИНФОРМИРАНЕ,
КОНСУЛТИРАНЕ,
ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА
НА ДЕЦА В РИСК МАЛЧИКА

Регистрация в АСП № 319-09
Лиценз от ДАЗД № 0859
Капацитет: 30 места, в сградата на енорийския дом в Малчика
Брой потребители през 2016 г.: 23 деца в
риск, от социално слаби семейства.
Основни дейности: Осигуряване на под-

Годишен отчет 2016

CENTER FOR
INFORMATION,
CONSULTATION, TRAINING
AND SUPPORT OF
CHILDREN AT RISK MALCHIKA

Social Assistance Agency Registration
№ 319-09
State Agency for Child Protection License
№ 0859
Capacity: 30, in a building of the Parish
home in Malchika.
Number of users in 2016: 23 children at

24

крепа на деца от социално слаби семейства,
развиване на творчески умения, превенция
на отпадане от училище, обучение в умения
за самостоятелен живот, социална интеграция, консултиране.
През изминалата година 23 деца използваха една или повече от услугите в Центъра.
Освен професионалната помощ, съобразена с индивидуалните им потребности, те
участваха и в много дейности, подпомагащи социалното им включване и развитие на
творческите им умения: честване на национални, религиозни и лични празници; участие в игри, представления и четения; походи
сред природата; участие в арт ателиета.

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.
In the last year 23 children used one or more
services in the Center. Apart from the professional help in accordance with their individual
needs, the children participated in many activities that improved their social inclusion and
creativity: celebration of national, religious and
personal events; participation in games, performances and readings; excursions; participation
in art workshops.

Контакти:
Маринела Баленкова - координатор
с. Малчика, Католическа църква,
Енорийски дом, ул. „Заря”7
Тел. 0882 24 74 31

Contacts:
Marinela Balenkova – Coordinator
Malchika, Catholic church, Parish home
7 Zarya Str.
Tel.: 0882 24 74 31
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ПРОЕКТ
„ПОДСИЛВАНЕ НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ
ЗА ЗАЩИТА И
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА
В РИСК”

2016 година беше последната година на
изпълнението на този четиригодишен съвместен проект на Каритас Русе и Каритас
Франция, подкрепящ дейността на Центъра
за обществена подкрепа „Том Сойер”. Проектът беше насочен към две основни целеви
групи – деца с отклоняващо се поведение и
в конфликт със закона, и деца, жертви и потенциални жертви на трафик на хора. През
месец март 2016 година беше организирана
двудневна конференция на тема „Причини
и последствия от детското отклоняващо се
поведение и трафика на деца. По-ефективна
превенция”. На форума присъстваха представители на Каритас Франция, Oбластна
администрация, дирекция „Социални дейности”, дирекция „Социално подпомагане”,
Национална мрежа за децата, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска
педагогическа стая, сектор „Пробация”, различни неправителствени организации, служители и доброволци на Каритас Русе и студенти. Специален гост беше Женевиев Кола
– експерт от Каритас Франция. Участниците
обмениха опит и представиха добри практики от работата си с деца с отклоняващо се
поведение и деца, жертви на трафик.
В рамките на проекта беше реализирана
и информационна кампания за превенция
на трафика на хора, проведена беше супервизия на екипа и летен лагер за потребителите на Центъра за обществена подкрепа,
беше осъществена обмяна на опит с другите
социални услуги за деца, които Каритас Русе
предоставя.

Годишен отчет 2016

PROJECT
“STRENGTHENING
THE COMPETENCES
FOR PROTECTION AND
ASSISTANCE TO AT-RISK
MINORS IN BULGARIA”

2016 was the final year of the implementation of this four-year joint project with Caritas
France, supporting the activities in the Center
for community support “Tom Sawyer”. The
project was aimed at two target groups – children with deviant behavior and in conflict with
the law, as well as children victims of or at risk
of trafficking. In March 2016 we organized a
two-day conference entitled “Causes and consequences of the child deviant behavior and
child trafficking. More effective prevention and
intervention”. Many people participated in the
event – representatives of Caritas France, the
District Administration, the Social Assistance
Department, the Local Commission for combating delinquency of minors, Children pedagogical room, Probation department, different
non-governmental organizations, employees
and volunteers of Caritas Ruse and students.
Genevieve Colas – expert in Caritas France was
a special guest of the conference. The participants exchanges experience and good practices
in the work with children with deviant behavior
and children victims of trafficking.
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КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР В
CRISIS CENTER IN RUSE
ОБЩИНА РУСЕ ЗА ЖЕРТВИ MUNICIPALITY FOR VICTIMS
НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
OF DOMESTIC VIOLENCE

През 2016 година бяхме партньор на Община Русе по проект „Кризисен център в
община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак
и предоставяне на услуги в него“, по Програма BG12 “Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-59 от
18.08.2015 г., Норвежки финансов механизъм /НФМ/ 2009-2014 по договор № ПП-27
от 22.07.2016 г.
По проекта Общината ремонтира и обзаведе Кризисния център, а заедно с нея организирахме визита и посетихме държавата-
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In 2016 we were partnering the Municipality of Ruse in the project “Crisis center in
Ruse Municipality for victims of domestic violence and victims of gender-based violence
and provision of services in it”, under BG12
Programme “Domestic and gender-based violence”, contract for gratuitous financial support
№ 812108-59/18.08.2015,Norway Grants 20092014, contract № PP-27/22.07.2016.
The Municipality of Ruse repaired and furnished the Crisis center. Caritas Ruse organized
a visit to the donor state – Norway and together
with the representatives of the Municipality we
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донор Норвегия за обмяна на опит и добри
практики.
На 22.07.2016 г. проведохме Кръгла маса
на тема „Превенция на отпадане от образователната система и приобщаване на
ромските деца, чрез качествени и успешни
образователни практики” с участието на
представители на общински и държавни
институции, директори на училища, ромски медиатори към Община Русе, неправителствени организации.
На 10.10.2016 г. организирахме еднодневна екскурзия в резервата Сребърна с деца от
ромския етнос от ОУ „Алеко Константинов”
гр. Русе.
На 22.11.2016 г. проведохме Открит ден на
ромската култура–традиции и обичаи. Деца
от русенски училища, повечето от които от
ромски произход, представиха различни
танци, песни и обичаи на ромската общност.
Презентирана бе темата за толерантността
между различните.
През месец декември направихме подбор
на персонала за Кризисния център, който
започна да функционира в началото на 2017
година.

Годишен отчет 2016

went there for experience and good practices
exchange.
On 22.07.2016 we organized a Round-table
discussion “Prevention of school drop-out and
integration of Roma children through quality
and successful educational practices”. Representatives of the state and municipal institutions participated, as well as school directors,
Roma mediators from Ruse Municipality and
non-governmental organizations.
On 10.10.2016 we organized a day trip for
Roma children from “Aleko Konstantinov” elementary school to Srebarna Nature Reserve.
On 22.11.2016 we organized an Open day
of the Roma culture – traditions and customs.
Children, mostly of Roma origin, presented
dances, songs and customs of the Roma community. We discussed the tolerance between
those who are different.
In December we selected the staff of the Crisis center and it started its work in January 2017.
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МАЛКИ ЕНОРИЙСКИ
ПРОЕКТИ

SMALL PARISH
PROJECTS

През 2016 година осъществихме три енорийски проекта с цел организационно укрепване на енорийските Каритас организации и привличане на доброволци.
Каритас Малчика проведе тридневна
среща в град Априлци с 23 свои доброволци,
които бяха запознати с мисията на Каритас,
с темите Каритас в Библията, Социалното
учение на Църквата и Християнското до-

In 2016 we implemented three parish projects in order to strengthen the parish organizations of Caritas and to attract volunteers.
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Caritas Malchika organized a three-day
meeting in Apriltsi with 23 of its volunteers.
They learnt what the mission of Caritas is;
Caritas in the Bible; the social teaching of
the Church and the Christian volunteering.
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Caritas Belene implemented the project “I
am Caritas” - the catechism groups from the
parish learnt the history and the structure of
Caritas Bulgaria, as well as the activities of Caritas Belene. Information materials were printed.

броволчество.
Каритас Белене осъществиха проект “Аз
съм Каритас”, чрез който участниците в
групите по катехизис в енорията бяха запознати с историята и структурата на Каритас
България и с дейностите, които изпълнява
Каритас Белене, издадени бяха рекламни
материали.
Каритас Свищов реализира проект за
организационното си укрепване с тема за
доброволците си: Как се пишат проекти и с
обмяна на опит в енорийските организации
в Малчика и Белене.

Годишен отчет 2016

Caritas Svishtov implemented a project for organizational strengthening of the
volunteers: How to write projects. There
was also experience exchange with the parish organizations in Malchika and Belene.
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КАМПАНИИ, АКЦИИ,
ИНИЦИАТИВИ

CAMPAIGNS, ACTIONS,
INITIATIVES

Чрез Комисията по Милосърдие с председател о. Страхил, Каритас Русе е активен
участник в Епархийния пасторален съвет
към епископа на Никополска епархия.

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 July we organized a National volunteer meeting in the parish of Malchika. Representatives of different parish Caritas organizations participated – Belene, Svishtov, Caritas
Bulgaria, Kuklen, Plovdiv and volunteers of the
parish of Oresh. The title of the meeting this

Организирахме Национална среща на
доброволците на 24.07. в енория Малчика с
представители на Каритас Белене, Каритас
Свищов, Каритас България, Куклен, Пловдив и доброволци от енория Ореш. Темата
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на срещата тази година беше „ Доброволчеството в годината на милосърдието”,
имаше споделяне на опит между доброволците в различни ситуации, както и обща
литургия.
Представители на Каритас Русе и бездомен от „Добрият самарянин” взеха участие
в регионалната конференция на Каритас Европа в Лурд, Франция. Те споделиха опита
на Приюта в работата с бездомните хора и
разказаха за успешно интегриралите се в
обществото потребители на социалната услуга.
За поредна година в Русе беше организирана традиционната благотворителна кампания „Кафе за помощ”, на която служители
и доброволци на Каритас Русе информираха
гражданите за инициативите на организацията и събираха средства за закупуване на
дрехи, учебници и учебни помагала за децата от нашите услуги.
През лятото 10 доброволеца от Мичиган,

Годишен отчет 2016

year was “Volunteering in the year of mercy”.
The volunteers shared their experience and
there was a Mass.
Representatives of Caritas Ruse and a homeless person from the Shelter “The Good Samaritan” participated in the regional conference of
Caritas Europa in Lourdes, France. They shared
their experience of working with the people in
the Shelter and presented cases of homeless people that successfully integrated back into society.
We organized the traditional charity campaign “Coffee for help” and employees and volunteers of Caritas Ruse informed the people
from Ruse about the initiatives of the organization. The collected money was spent on clothes,
textbooks and school aids for the children- users of our services.
During the summer 10 volunteers from
Michigan, USA helped us to freshen up the
rooms in the Shelter for homeless people
so that the building is ready for the winter
months.
Caritas Ruse organized different charity ac-
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САЩ, помогнаха в освежаването на помещенията в Приюта за бездомни и подготовката им за зимните месеци.
Каритас Русе организира и различни благотворителни акции и базари с ръчно изработени от потребителите на услугите предмети, а събраните средства бяха използвани
за подпомагането на социалната интеграция
на бездомните лица.

tions and bazaars where we were selling souvenirs made by the users of the services. The collected money was spent on the social integration of homeless people.
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ФИНАНСИ

Приходи за 2016 г.

Годишен отчет 2016

733 227 лв./BGN

FINANCES

Incomes for 2016
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ФИНАНСИ

Разходи за 2016 г.
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733 227 лв./BGN

FINANCES

Expenses for 2016
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ТЕРИТОРИАЛНА
СТРУКТУРА

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:
Димка Андреева
гр. Свищов 5250
обл. Велико Търново
ул. „Йоан Екзарх” 6
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Parish director:
Nina Aleksieva
5917 Malchika
Pleven District
caritasmalcica@abv.bg

Parish director:
Dimka Andreeva
Svishtov 5250
Veliko Tarnovo District
6, “Ioan Ekzarh” Str.
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