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370 гОДИНИ
НИКОПОЛСКА ЕПАРХИЯ
И 25 гОДИНИ КАРИТАС
РУСЕ

370 years of the
Nicopoli diocese and
25 years of Caritas
Ruse

Тази година се навършва една кръгла годишнина: 370 г. от основаването на Никополска
епархия. От основаването си (с първи епископ
Филип Станиславов, родом от малкото тогава с.
Ореш) досега, животът в тази структура на Католическата църква в България е
претърпявал различни върхове и
спадове, успехи и крушения. Миналата година в работна атмосфера отбелязахме 25 г. дейност на
епархийната организация Каритас Русе, която извършва своите
милосърдни дела в рамките на
епархията, изпълнявайки повелята на папа Франциск: ”Църквата не е на този свят, за да осъжда,
а за да позволи срещата с Божието
Милосърдие. За да се случи това
е нужно да се излезе навън. Да се
излезе от църквите и енориите, да
се излезе и да се потърсят хората
там, където живеят, където страдат, където се надяват.”
Каритас, действеното милосърдие, е неотменима част от дейността на Църквата и колкото по-добре организирано е то, толкова е поефективно и въздействащо.
Чрез дейността на Каритас Русе през 2017
г. се опитахме да застанем още по-близо до
бездомните, бежанците, децата с увреждания,
болните и възрастните, жертвите на домашно насилие и трафик, деца и семейства в риск,
пострадали от бедствия и други. Благодаря на
служителите и дарителите, на доброволците
и на всички, ангажирани с делата на Каритас
Русе, за тази близост до нашите бедни.

This year is the 370th anniversary of the establishment of the Nicopoli diocese. Since its creation
(when the first bishop was Filip Stanislavov, born
in the small village of Oresh) until now, the life
in this structure of the Catholic Church in Bulgaria has endured different
ups and downs, successes
and collapses. Last year, in a
working atmosphere we celebrated the 25th anniversary
of the diocesan organization
Caritas Ruse, that implements its charity deeds in the
frames of the diocese, following the words of Pope Francis: “The Church does not
exist to condemn people but
to bring about an encounter with the visceral love of
God`s mercy”.
This is possible only outside the churches and the
parishes, where the people
live, suffer and hope.
Caritas, the actual charity, is an irrevocable
part of the activities of the Church and the better
organized this charity is, the most effects it will
bring.
Throughout the activity of Caritas Ruse in 2017
we tried to stand closer to the homeless people, the
refugees, the children with disabilities, and the
sick and old, the victims of domestic violence and
trafficking, the children and families at risk, the
victims of disasters. I thank the employees, donors
and volunteers and everyone who is engaged with
the efforts of Caritas Ruse to be close to the poor.

Монс. Петко Христов
Никополски епископ

Msgr. Petko Hristov
Nikopoli Bishop
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За нас

About us

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

Каритас Русе е организация с нестопанска
цел, създадена през 1992 година, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени
структури в четири населени места. Каритас
Русе е член на НКФ Каритас България и е
част от голямото семейство на Каритас Интернационалис.

The organization has structures in four towns
and villages. Caritas Ruse is a member of the
NCF Caritas Bulgaria and a part of the big family of Caritas Internationalis.

Нашата мисия
Каритас Русе протяга ръка за помощ към
бедните, уязвимите и социално изолираните, без оглед на тяхната раса, политически
убеждения, пол и религия. Чрез нашите социални услуги, проекти, застъпнически кампании и действия при
бедствия ние работим за изграждането на свят без бедност и несправедливост.

Our mission
Caritas Ruse is reaching out to the poor, vulnerable and excluded, regardless of their ethnicity,
political beliefs, gender or religion.
We are working for a
world free of poverty and
injustice through our social services, projects,
advocacy campaigns and
emergency relief.

Нашите ценности
• състрадание, милосърдие, благотворителност, облекчаване
на човешкото страдание
• подпомагане на човешкото
развитие и достойнство

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

Нашите приоритети
• Интеграция и рехабилитация
на деца и младежи с увреждания;
• Подкрепа на деца в риск и техните семейства;
• Настаняване, интеграция и рехабилитация на бездомни хора;
• Здравни и социални грижи за възрастни
хора;
• Подкрепа на жертви на домашно насилие и трафик;
• Отговор при бедствия и хуманитарни
кризи;
• Подкрепа на бежанци и търсещи убежище;
• Организационно и духовно развитие.

•
•
•
•
•
•
•
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Our priorities
• Integration and social
rehabilitation of children
and youths with disabilities;
Support for children at risk and their families;
Accommodation, integration and rehabilitation of homeless people;
Health and social care for elderly people;
Support for victims of domestic violence
and trafficking;
Emergency response;
Support for refugees and asylum seekers;
Organizational and spiritual development.
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АКЦЕНТИ 2017
Нови социални услуги и
проекти

HIGHLIGHTS 2017
New social services and
projects

2017 г. бе една особена година, белязана
и от успехи и от трудности. Поради проблеми с вътрешната среда организацията не
успя да оптимизира структурата си, даже
една от енорийските организации изпита
доста проблеми. От друга страна успяхме да
стартираме, след дългогодишна подготовка, предоставянето на две нови социални
услуги: ЦСРИ за деца и лица с увреждания
в Белене (държавно делегирана дейност от
01.04. след отлично партньорство с Община
Белене и личен ангажимент на кмета Милен
Дулев) и Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик – местна дейност,
финансирана от 01.07. от Община Русе. Създадохме работещи екипи и по двете услуги.
Много позитивно развивахме системата
от Центрове за домашни грижи в епархията:

2017 was a year marked by successes and
difficulties. Due to some inner problems, the
organization did not manage to optimize its
structure. One of our parish organizations
met various challenges. On the other hand, after long preparation, we established two new
social services: Center for social rehabilitation
and integration for children and adults with
disabilities in Belene (working as a state-funded activity since 1 April, after the excellent
partnership with the Municipality of Belene
and the personal involvement of the mayor
Milen Dulev) and a Crisis center for victims
of domestic violence and trafficking – local
activity, funded by the Municipality of Ruse
since 1 July. We gathered working teams for
the both services.
We continued the development of the sys-
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през 2017г. открихме такъв в с. Гостиля, Община Долна Митрополия.
С помощта на Каритас България успяхме
да осъществим хуманитарен проект за подпомагане на стотици семейства пострадали
от силна градушка в Община Левски.
Отбелязахме с делова конференция в
Русе 25 годишният юбилей на организацията с тема “Заедно в помощ на ближния”
с представители на Общини, държавни
структури, доброволци, НПО.
Продължихме качественото предоставяне на досегашните държавно делегирани
социални услуги: Дневен център за деца с
увреждания, Център за обществена подкрепа за деца в риск, Приют за бездомни лица
и ЦСРИ за бездомни на фона на постоянно
повишаващите се държавни и общински изисквания.
Участвахме в реализирането на поредната национална среща на доброволци в енория Малчика.
През годината подготвихме участието
си в три дългосрочни проекта за превенция
и промяна на обществените нагласи: един
към Европейската комисия в партньорство
с НПО и общини от 9 държави (стартира в
края на годината) и два, предложени от Каритас България, където сме партньори и по
които ще работим в следващите три години.

tem of Home care centers in the diocese: in
2017 we established a new one in the village of
Gostilya, Municipality of Dolna Mitropoliya.
Together with Caritas Bulgaria we managed to implement a humanitarian project for
assistance of hundreds of families that suffered the heavy hailstorm in the Municipality
of Levski.
We celebrated the 25th anniversary of the
establishment of the organization on a formal
conference named “Helping the neighbor together” and representatives of Municipalities,
state structures, volunteers and NGO`s participated in it.
Facing the growing state and municipal
requirements, we continued the quality provision of the existing state-funded activities:
Day center for children with disabilities, Center for community support for children at risk,
Shelter for homeless people and Center for social rehabilitation and integration of homeless
people.
We participated in the realization of the
traditional national meeting of volunteers in
the parish of Malchika.
During the year we prepared our participation in three long-term projects for prevention and awareness raising: one, implemented
by the European Commission in partnership
with NGO`s and municipalities of 9 countries (which started at the end of the year) and
two, proposed by Caritas Bulgaria for the next
three years.
Stefan Markov
Executive director

Стефан Марков
Изпълнителен директор
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
„МИЛОСЪРДИЕ”

DAY CENTER FOR
CHILDREN WITH
DISABILITIES ”CHARITY”

Регистрация в АСП № 319-01

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

Social Assistance Agency Registration
№ 319-01
State Agency for Child Protection License
№ 0921
Capacity: 30 children with disabilities, aged
from 2 to 18.

Брой потребители през 2017 г.: 87 деца с
или без увреждания.

Number of users in 2017: 87 children with
or without disabilities.

Основни дейности: Кинезитерапия; логопедия; психологическа помощ; учебно-въз-

Main activities: Kinesitherapy; speech therapy; psychological help; educational assistance;

Лиценз от ДАЗД № 0921
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питателни дейности и педагогическа 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; работа със
стажанти от Русенски университет „Ангел
Кънчев”.

activities with an art therapist and a music therapist; parents advising; diagnostics of children
with no determined disabilities; various social
activities – exhibitions, concerts, excursions,
celebration of Christian holidays; working with
trainees from Ruse University “Angel Kanchev”.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

In 2017 87 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

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

През 2017 година 87 деца използваха една
или повече от услугите, които предоставя
Център „Милосърдие”.
Техните родители и близки също посе-
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щаваха 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 интеграцията им в общността.
Те посетиха оперни, куклени и циркови
постановки, различни музейни експозиции,
гледаха филми на кино, няколко фестивала
и спортни празници.

in accordance with their needs, the childrenusers of the social services took part in many
cultural and social events in order to be better
integrated in the community.
They visited the opera and attended puppet
theatres, circus performances and different museums; they watched movies at the cinema, 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”, “Ergo-

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
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университет „Ангел Кънчев” в специалностите „Кинезитерапия”, „Ерготерапия” и
„Социални дейности” провеждаха практическите си упражнения в „Милосърдие”.

therapy” and “Social activities” majors at the
Ruse University “Angel Kanchev” were trainees
at the “Charity” center again.

Контакти: Теодора Герганова - Управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
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
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ПРИЮТ ЗА
БЕЗДОМНИ ЛИЦА
„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН”

SHELTER FOR
HOMELESS PEOPLE
”THE GOOD SAMARITAN”

Регистрация в АСП № 319-06

Social Assistance Agency Registration
№ 319-06

Капацитет: 60 места.

Capacity: 60 people.

Брой потребители през 2017 г.: 245 лица,
останали без дом

Number of users in 2017: 245 homeless people.

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

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

Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

През 2017 г. 245 бездомни лица преминаха през Приюта „Добрият самарянин”

In 2017 245 homeless people used the services in the “The Good Samaritan” and re9
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и получиха подслон, храна и медицински
консултации, прегледи и манипулации. В
зимните месеци традиционно бяха приютявани 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.
Много граждани също подпомогнаха Приюта с дарения, тъй като поради ниското
държавно финансиране Приютът има нужда от допълнителни средства най-вече за
храна и медикаменти за бездомните.

ceived 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.
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.
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.

Контакти:
Камен Кънчев - управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, първи етаж
тел: 082 500 021
priut@caritas-ruse.bg

Contacts:
Kamen Kanchev - 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

Center for social
rehabilitation and
integration for
homeless people

Social Assistance Agency Registration
№ 319-08

Регистрация в АСП № 319-08
Капацитет: 15 места.

Capacity: 15 people

Брой потребители през 2017 г.: 24 бездомни лица с издадени заповеди от Дирекция социално подпомагане.

Number of users in 2017: 24 homeless people, directed by the Social Assistance Directorate.

Основни дейности: Рехабилитация;
психологическо консултиране; социалноправни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални

Main activities: Rehabilitation; psychological consulting; social and legal consulting; educational and professional training and orientation; organization of individual programs for
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програми за социално включване; трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арттерапия; физически упражнения; посещения
на природни и културни забележителности.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.

През 2017 г. 24 бездомни лица преминаха през Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Каритас Русе.
Потребителите участваха в арттерапия,
музикотерапия и трудова терапия. 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.

social inclusion; work therapy – carpentry, bio
farming, beekeeping, cooking; music therapy;
art therapy; physical exercises; visits of natural
and cultural sites.
Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.
In 2017 24 homeless people used the services in the Center for social rehabilitation and
integration of Caritas Ruse. The users participated in art therapy, music therapy and work
therapy. In accordance with their needs they
attended individual and group physical therapies and as a result their physical condition
improved significantly.

Контакти:
Камен Кънчев – управител
Русе, ул. „Тракция” № 25, приземен етаж
тел: 082 500 021
csri@caritas-ruse.bg

Contacts:
Kamen Kanchev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str., ground floor
Tel.: 082 500 021
csri@caritas-ruse.bg
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Кризисен център
за жертви на домашно
насилие

Crisis Center
for victims of domestic
violence

Регистрация в АСП: № 00319-0012

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-0012

Лиценз от ДАЗД: № 1179

State Agency for Child Protection License:
№ 1179

Капацитет: 15 места.
Брой потребители през 2017: 19 възрастни и деца жертви на насилие

Capacity: 15 people.
Number of users in 2017: 19 adults and
children, victims of violence

Основни дейности: Настаняване и хуманитарна помощ; индивидуална интервенция за преодоляване на психическите
травми; социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни

Main activities: Accommodation and
humanitarian aid; individual help for
overcoming psychological trauma; social
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услуги в подкрепа на социалното включване; емоционална подкрепа; възможност за
поддържане на лична хигиена и уединение;
консултация с адвокат; съдействие за връзка с институции; организация на свободното време.

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

Финансиране: Община Русе

Funding: Municipality of Ruse

Кризисният център беше създаден през
2016 година по съвместен проект с Община
Русе, финансиран по Норвежкия финансов
механизъм. През 2017 г. Каритас Русе спечели конкурс за предоставяне на социалната
услуга като общинска дейност и от месец
юли е доставчик на услугата.

The Crisis center was established in 2016
in the frames of a joint project with the
Municipality of Ruse, funded by the Norwegian
Financial Mechanism. In 2017 Caritas Ruse
won a competition for the provision of the
social service as a Municipal activity and started
running the center in July.

Контакти:
Зорница Георгиева – Управител
Тел: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg

Contacts:
Zornitsa Georgieva – Manager
Tel.: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg
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Център за
обществена подкрепа
„Том Сойер”

Center for
community support
”Tom Sawyer”

Регистрация в АСП № 319-05

Social Assistance Agency Registration
№ 319-05

Лиценз от ДАЗД № 0921

State Agency for Child Protection License
№ 0921

Капацитет: 20 места
Брой потребители през 2017 г.: 70 деца,
застрашени да отпаднат от училище; с отклоняващо се поведение; живеещи в бедност; в конфликт със закона.

Capacity: 20 children
Number of users in 2017: 70 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 за
учене; психо-социално консултиране и под-

Main activities: Stimulation of educational
development and learning motivation; psycho-
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крепа на деца и семейства в риск; образователни, корекционни и социализиращи програми; хуманитарна помощ; дискусионни
групи, лекции, литературни четения, образователни игри; детски клубове и родителски групи за взаимопомощ; разнообразна
социална дейност: летни лагери, екскурзии,
отбелязване на християнски празници.

social consulting and support for children and
families at risk; educational, correctional and
socializing programs; humanitarian aid; discussion groups, lectures, reading, educational
games; children`s clubs and parental groups for
mutual support; various social activities: summer camps, excursions, celebration of Christian
holidays.
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Throughout the whole year the team organized 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.

През цялата година бяха организирани социализиращи инициативи като посещения на кинопрожекции, куклен театър,
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.

Volunteers: 12, mostly students in high
schools.

Доброволци: 12, предимно ученици.
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Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

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

Contacts:
Zornitsa Vasileva - Manager
7002 Ruse, 3 Bogdan Voyvoda Str.
Tel.: 082 82 12 15
cop@caritas-ruse.bg
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Центрове за домашни
грижи

Home care
centers

Местоположение: Белене, Русе, с. Бърдарски геран, с. Гостиля

Location: Belene, Ruse and the villages of
Bardarski geran and Gostilya

Брой потребители през 2017 г.: 210 възрастни хора с тежки заболявания, които
живеят изолирано и не могат да си позволят
адекватни медицински грижи.

Number of users in 2017: 210 old and ill
people, living in social isolation and unable to
afford the treatment their condition requires.

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.

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.
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In 2017 Caritas Ruse created its fourth Home
care center – in the village of Gostilya, Dolna
Mitropoliya Municipality.
Funding: Communitas Foundation, Caritas
Bulgaria, donations.

През 2017 година Каритас Русе откри четвърти център за домашни грижи– в с. Гостиля, Община Долна Митрополия.
Финансиране: Фондация Комунитас,
Каритас България, дарения.

20

Annual Report 2017

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

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

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

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

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

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

Център за домашни грижи – Гостиля
Марияна Мравиева – Управител
с. Гостиля,
Община Долна Митрополия
Тел.: 0879 482 622

Home care center – Gostilya
Mariyana Mravieva – Manager
Gostilya,
Dolna Mitropoliya
Tel.: 0879 482 622
21
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Проект
„Кухня на колела”

Meals on Wheels
project

Ме с т о полож е н ие :
Част от Център за домашни грижи – Русе

Location: Part
of the Home care
center in Ruse

Брой потребители
през 2017 г.: 26 възрастни, болни и самотно живеещи хора.

Number
of
users in 2017: 26
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”

Funding: Donations, Communitas Foundation

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

Contacts:
Darinka Kalapish
project manager
tel.: 0890 21 51 80
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Център за социална
рехабилитация и
интеграция за
деца и лица с
увреждания „Св.
Винкенти” – Белене
Регистрация в АСП № 319-07

Center for social
rehabilitation and
integration for children
and adults with
disabilities „St. Vincent” –
Belene
Social Assistance Agency Registration
№ 319-07

Лиценз от ДАЗД № 0859

State Agency for Child Protection License
№ 0859

Капацитет: 30 места в сграда, предоставена от Община Белене

Capacity: 30, in a building provided by the
Municipality of Belene.

Брой потребители през 2017 г.: 70 деца и
възрастни с различни физически, умствени
и психически заболявания.

Number of users in 2017: 70 children and
adults with different physical, mental and psychological problems.

Основни дейности: Кинезитерапия, логопедия, психологическа помощ; мобилна
работа по домовете; обучение на потребителите за придобиване на умения за незави-

Main activities: Kinesitherapy, speech therapy; psychological help; home visits; teaching
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сим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации; индивидуална и групова работа; организиране
на беседи, тренинги, конкурси; честване на
празници.

the users how to live independently, assistance
in their social inclusion and in coping with
usual environmental situations; individual and
group work; organization of lectures, trainings,
contests; celebration of holidays.
Funding: Municipality of Belene, statefunded activity
The center was established in 2013 in the
frames of a project of Caritas Ruse, funded by
the Bulgarian-Swiss cooperation programme.
After the end of the project, our organization
won a competition for the provision of the so-

Финансиране: Община Белене, държавно делегирана дейност
Центърът започна да работи през 2013
г. по проект на Каритас Русе, финансиран
по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. След края на проекта организацията ни спечели конкурс и от май 2017
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година социалната услуга заработи като
държавно делегирана дейност под името
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания „Св.
Винкенти” – гр. Белене.

cial service. In May 2017 the center became a
state-funded activity and received a new title
– Center for social rehabilitation and integration for children and adults with disabilities “St.
Vincent”.

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

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

Брой потребители през 2017 г.: 21 деца в
риск, от социално слаби семейства, в сграда,
предоставена от Общински съвет – Свищов.

Number of users in 2017: 21 children from
poor families, using the services in a building
provided by the Municipal Council of Svishtov.

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; участие в инициативи
на енорията.

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; participation in events in the Parish.
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Контакти:
Елка Иванова - координатор
с. Ореш, Община Свищов,
ул. „Янтра” 1, ет.2

Contacts:
Elka Ivanova – Coordinator
Oresh, Svishtov Municipality,
1 Yantra Str., 2 fl.
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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

Брой потребители през 2017 г.: 23 деца в
риск, от социално слаби семейства, в сградата на енорийския дом в с. Малчика, Община
Левски.

Number of users in 2017: 23 children from
poor families, using the services in the building
of the Parish home in Malchika, Levski Municipality.

Основни дейности: Осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства;

Main activities: Provision of support for
children from poor families; development of art
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развиване на творчески умения; превенция
на отпадане от училище; обучение в умения
за самостоятелен живот; социална интеграция; консултиране; участие в инициативи
на енорията.

skills; prevention of school drop-out; teaching
skills for independent life; social integration;
consultation; participation in events in the Parish.

Контакти:
Маринела Баленкова - координатор
с. Малчика, Католическа църква,
Енорийски дом, ул. „Заря”7

Contacts:
Marinela Balenkova – Coordinator
Malchika, Catholic church, Parish home
7 Zarya Str.
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Отговор при бедствия

Emergency response

Каритас Русе помогна на 250
семейства от община Левски,
пострадали от градушка

Caritas Ruse helped 250
families, affected by the heavy
rains and hailstorms

250 семейства от Община Левски, пострадали от проливните дъждове и градушки през юни получиха хуманитарна
помощ от хранителни продукти и хигиенни материали, осигурени по проект на Каритас Русе, финансиран от Каритас България.
Подпомогнатите семейства живеят в гр.
Левски, с. Асеновци, с. Градище и с. Малчика, където стихията унищожи големи
площи насаждения и нанесе щети на къщи,
дворове, автомобили, както и на местната
оранжерия, където доста хора загубиха работата си.

250 families, affected by the heavy rains
and hailstorms in June received humanitarian
aid of food and sanitary materials, provided by
a project of Caritas Ruse that was funded by
Caritas Bulgaria.

The affected families live in Levski,
Asenovtsi, Gradishte and Malchika, where
the heavy rains and hailstorms destroyed
vast territories of crops and damaged houses,
yards and cars. The local greenhouse was also
damaged and as a result many people lost their
jobs.
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КАМПАНИИ, АКЦИИ,
ИНИЦИАТИВИ

Campaigns, actions,
initiatives

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.
In July we took part in the “Charity week”
in the parish of Malchika. Representatives and
volunteers of Caritas from the whole country
participated in the event.
In October we organized a three-day teambuilding in Voneshta voda for the employees of

Чрез Комисията по Милосърдие с председател о. Страхил Каритас Русе е активен
участник в Епархийния пасторален съвет
към епископа на Никополска епархия.
Участвахме в Седмицата на милосърдието през юли в енория Малчика, заедно със
служители и доброволци на Каритас от цялата страна.
През октомври се проведе тридневен
тийм билдинг в с. Вонеща вода, в който
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участваха служители от различните услуги
на Каритас Русе.
Каритас Русе отбеляза 25-годишнината
от учредяването си с конференция „Заедно
в помощ на ближния”, на която присъстваха представители на Каритас от цялата страна, на Общините Русе и Белене и на неправителствени организации.
През ноември организирахме двудневно
въвеждащо обучение „Училище на Каритас” за новите служители на Каритас Русе.
Основни теми на срещата бяха ценностите
и принципите на Каритас и актуалните дейности на организацията.
За поредна година в Русе бяха организирани традиционните благотворителни
кампании „Кафе за помощ”, „На училище
с Каритас”, Мартенски, Великденски и Коледен базар, на които служители и доброволци на Каритас Русе продаваха сувенири,
изработени от потребители на различните
социални услуги, информираха гражданите
за инициативите на организацията и събираха средства за подпомагане на деца и възрастни в нужда.
През 2017 година Каритас Русе започна работа по два международни проекта:
„Приеми и промени”, чиято основна цел е да
повиши осведомеността на младите хора по
отношение на формите на насилие и дискри-

all social services of Caritas Ruse.
Caritas Ruse celebrated its 25th anniversary
with a conference titled “Helping the neighbor
together”. Representatives of Caritas in Bulgaria, the municipalities of Ruse and Belene and
NGO`s participated in the meeting.
In November we organized an introductory
training “School of Caritas” for the new employees of Caritas Ruse. The main topics were
the values and principles of Caritas and the current activities of the organization.
We organized the traditional charity campaigns “Coffee for help”, “Going to school
with Caritas”, March, Easter and Christmas
bazaars, where employees and volunteers of
Caritas Ruse were selling souvenirs made by
users of our social services and were informing
people about the initiatives of the organization.
The collected money was spent in support of
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минация и проект “MIND”, в който участват
Каритас организации от 12 държави, обединени от идеята да променят разбирането на
обществото по отношение на миграцията.
children and adults in need.
In 2017 Caritas Ruse started working on two
international projects: “Recognize & Change”
– which main objective is to inform the young
people about the different forms of violence and
discrimination, and “MIND” – a project that
gathered Caritas organizations from 12 countries, united by the idea to change people`s understanding about migration.
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ФИНАНСИ

Приходи за 2017 г.

791 124 лв./BGN
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ФИНАНСИ

Разходи за 2017 г.

791 124 лв./BGN
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КАРИТАС РУСЕ

CARITAS RUSE
Board:

Управителен съвет:

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

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

Diocesan office:

Епархиен офис:

Ruse,
10 „Baykal” Str.
tel.: +359 882071603
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

Русе,
ул. “Байкал” 10
тел.: +359 882071603
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg

Executive director:
Stefan Markov
Public relations and human
resources: Antonia Kardanova
Person in charge of
“Humanitarian aid”: Ilia Iliev
Accountant: Maria Krumova

Изпълнителен директор:
Стефан Марков
Връзки с обществеността
и човешки ресурси:
Антония Карданова
Отговорник “Хуманитарни
помощи”: Илия Илиев
Счетоводител: Мария Крумова

Membership:

Членство:

Member of NCF Caritas Bulgaria

Каритас Русе е член на
Национална католическа
федерация
Каритас България

Registration for
public benefit activities:

Регистрация за обществено
полезна дейност:

No 20031112013
in the Central Register of
Ministry of Justice

№ 20031112013
в Централния регистър на
Министерство на правосъдието
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TERRITORIAL
STRUCTURE

ТЕРИТОРИАЛНА
СТРУКТУРА

БЕЛЕНЕ
Каритас Белене

BELENE
Caritas Belene

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

Parish coordinator:
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

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

Енорийски отговорник:
Димка Андреева
гр. Свищов 5250
обл. Велико Търново
ул. „Йоан Екзарх” 6

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