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НЕКА ДА ИЗОСТАВИМ
ЕГОИЗМА

Let’s leave behind the
selfishness

Вече над четвърт век благотворителната организация на Католическата църква в Северна
България Каритас Русе работи на полето на социалната подкрепа към хората в крайна нужда. И понеже хората сме части взаимно свързани помежду си, неизбежно и задължително
е участието в тази подкрепа на
всеки един от нас.

For over a quarter of a century, the charity organization of the Catholic Church in Northern Bulgaria, Caritas Russe, has been working
in the field of social support for people in need.
And since people are part of one another, it is
inevitable and indispensable that we all have
the support of each of us.
The main obstacle to this
is selfishness in the human
heart and hence in society
as a whole, and in fact, all social
services, projects, humanitarian
aid, campaigns and initiatives of
Caritas Russe have been and are oriented towards something simple,
but also difficult: overcoming this selfishness. Thus,
Pope Francis also advises:

Основна пречка за това е
егоизма в човешкото сърце и
оттам в обществото като цяло
и всъщност всички социални
услуги, проекти, хуманитарни
помощи, кампании и инициативи на Каритас Русе са били и
са ориентирани към нещо наглед просто, но и трудно: преодоляването на този егоизъм.
Така съветва и папа Франциск:

”Let us abandon selfishness,
our view concentrated in ourselves, and turn to the Passover
of Jesus: let us be close to our brothers and sisters in difficulty, sharing with them our spiritual
and material good.”

Нека да изоставим егоизма,
погледа концентриран в нас
самите и да се обърнем кам Пасхата на Исус:
нека да сме близо до нашите братя и сестри в
затрудниние, споделяйки с тях нашите духовни и материални блага

Through the activity of Caritas Rousse
in 2018. we tried to get even closer
to the homeless, disabled, sick and elderly,
victims of domestic violence, children
and families at risk, abandoned and lonely
people.
I would love to express my gratitude to the volunteers, the employees and the donors, all those
involved in Caritas Russe’s actions for this proximity to our poor and the reduction of selfishness in
our hearts.

Чрез дейността на Каритас Русе през 2018г.
си опитахме да застанем още по-близо до бездомните, децата с увреждания, болните и възрастните, жертвите на домашно насилие, децата и семействата в риск, изоставените и самотните хора.
Благодаря на доброволците, на служителите и дарителите, на всички ангажирани с делата на Каритас Русе за тази близост до нашите
бедни и за намаляването на егоизма в нашите
сърца.

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.

АКЦЕНТИ 2018
Социални услуги и
проекти

HIGHLIGHTS 2018
Social services and
projects

Продължихме качественото предоставяне на досегашните държавно делегирани социални услуги: Дневен център за деца с увреждания “Милосърдие”, Център за обществена подкрепа за деца в риск “Том Сойер”,
Приют за бездомни лица “Добрият самарянин”, Център за социална рехабилитация и
интеграция за бездомни лица и Център за
социална рехабилитация и интеграция “Св.
Винкенти” за деца и лица с увреждания на
фона на постоянно повишаващите се държавни и общински изисквания. Успяхме да
дофинансираме някои от услугите, тъй като
предоставените от държавата средства не
достигат.
Устойчиво развивахме Центровете за домашни грижи в епархията: в Белене, Русе, с.
Бърдарски геран /Община Бяла слатина/ и

Facing the growing state and municipal requirements, we continued the quality
provision of the existing state-funded
activities: Day center for children with disabilities “Charity”, Center for community support for children at risk “Tom Sawyer”, Shelter
for homeless people “The good Samaritan”
and Center for social rehabilitation and integration of homeless people and Center for social rehabilitation and integration for children and adults with disabilities “St Vincent”. We were able to support
the financing of some of the services because the funds provided by the state are
insufficient.
We have steadily developed the Home Care
centers in the eparchy: Belene, Russe, Bardarski geran / Byala Slatina Municipality/ and in
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в с. Гостиля /Община Долна Митрополия/.
Различният тип дарители и участието на
самите потребители спомогна за тази устойчивост.
В програмата на Каритас България “Да
постигнем повече” реализирахме поредната
национална среща на доброволци в енория
Малчика, тиймбилдинг за служители, духовни упражнения и привличане на доброволци.
През цялата година работихме по два
дългосрочни проекта, финансирани от Европейската комисия, за превенция и промяна на обществените нагласи: “Приеми и
промени” в партньрство с НПО и общини
от 9 държави и “Миграция, взаимодействие, развитие” в партньорство с Каритас
организации от Европа. Съвместно с Каритас България бяхме партньори по проект
“SAAM” за подкрепяща грижа за активно
стареене.

the village of Gostilia /Dolna Mitropoliya Municipality/. Different types of donors and the
participation of the beneficiaries themselves
have contributed to the sustainability.
In the program of Caritas Bulgaria “Let
us achieve more” we actualized the next national meeting of volunteers in the parish of
Malchika, teambuilding for employees and
spiritual exercises as well as gained more
volunteers.
Throughout the year we have been working
on two long-term projects funded by the European Commission, for prevention and awareness raising: “Recognize and change” in partnership with NGOs and municipalities from
9 countries and “Migration, interconnectedness, development” (MIND) in partnership
with Caritas organizations from Europe. Together with Caritas Bulgaria we were partners
of the “SAAM” project for supporting active
ageing.

Стефан Марков
Изпълнителен директор

Stefan Markov
Executive director
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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
№ 1216
Capacity: 30 children with disabilities, aged
from 2 to 18.

Брой потребители през 2018 г.: 81 деца с
или без увреждания.

Number of users in 2018: 81 children with
or without disabilities.

Основни дейности: Кинезитерапия; логопедия; психологическа помощ; учебновъзпитателни дейности и педагогическа

Main activities: Kinesitherapy; speech
therapy; psychological help; educational assistance; rehabilitation; social, health and legal

Лиценз от ДАЗД №1216
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работа; рехабилитация; социални, здравни
и правни консултации; музикотерапия; арттерапия; консултации с родители; диагностика на деца без установено заболяване и
поставена диагноза; богата социална дейност – организиране и посещения на изложби, концерти, екскурзии, благотворителни
акции, честване на християнски празници;
работа със стажанти от Русенски университет „Ангел Кънчев”.

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

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.
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През 2018 г. 81 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 интеграцията им в общността. Те посетиха оперни,
театрални и куклени постановки, различни музейни експозиции, гледаха филми на
кино, посетиха няколко фестивала, проведе

In 2018 81 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
integrated in the community. They visited the
opera and attended puppet theaters; different
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се тридневен летен лагер. В различни ателиета
децата придобиха 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”.
Също така бяха организирани дейности,
включващи други организации.

museums; they went to
the cinema, several festivals and a summer camp
was held for three days.
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. Different activities in cooperation with other oragnisations were held.

Контакти:
Теодора Герганова - Управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg

Contacts:
Teodora Gerganova – Manager
7013 Ruse, 10A Baykal Str.
Tel.: 0887 32 76 72
milosardie@caritas-ruse.bg
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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 2018 г.: 120 лица,
останали без дом

Number of users in 2018: 120 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); фондация „Комунитас”; фирма „Нетуоркс -България” ЕООД;
бизнесменът Красимир Трифонов

Funding: Ruse Municipality ( state-funded
activity); Communitas Foundation; „Networx
Bulgaria” Ltd.; businessman Krasimir Trifonov

In 2018 120 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.
The users of the service had access to a laundry
room; they were taught how to improve their

През 2018 г. 120 бездомни лица преминаха през Приюта „Добрият самарянин”
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. Потре9

бителите 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.

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.
As part of a charity campaign organized by
the Bulgarian Christian Cross, the “The Good
Samaritan” received donations from the supermarket “Billa”.
Due to the ongoing good cooperation with
The Complex Oncology Center – Ruse a charity campaign was organized and clothes and
food were donated. “Dunav tours” AD also
made a donation of food, blankets, bed linen
and kitchen equipment alongside with many
10

Благодарение на доброто партньорство
на „Добрият самарянин” с различни фирми,
организации и институции, бяха осъществени много дарителски кампании. Бяха
получени големи дарения от „Билла” чрез
дарителска инициатива на БЧК, също така
добрата връзка между Приюта и Комплексен онкологичен център-Русе продължава.
В следствие беше организирана дарителска кампания и бяха събрани дрехи и
хранителни продукти. А „Дунав турс” АД
направиха дарение от храна, одеяла, спално бельо и оборудване за кухнята, както и
много граждани. Поради ниското държавно финансиране Приютът има нужда от
допълнителни средства най-вече за храна и
медикаменти за бездомните.

citizens. 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: 0882 373 619
priut@caritas-ruse.bg

Contacts:
Kamen Kanchev - Manager
Ruse, 25 Trakciya Str, first floor
Tel.: 0882 373 619
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

Регистрация в АСП № 319-08

Social Assistance Agency Registration
№ 319-08

Капацитет: 15 места.

Capacity: 15 people

Брой потребители през 2018 г.: 27 бездомни лица с издадени заповеди от Дирекция социално подпомагане.

Number of users in 2018: 27 homeless people, directed by the Social Assistance Directorate.

Основни дейности: Рехабилитация; психологическо консултиране; социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми
за социално включване; трудотерапия –
дърводелство, биоземеделие, пчеларство,
готварство; музикотерапия; арттерапия.

Main activities: Rehabilitation; psychological consulting; social and legal consulting; educational and professional training and orientation; organization of individual programs for
social inclusion; work therapy – carpentry, bio
farming, beekeeping, cooking; music therapy;
art therapy.
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Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност.

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

През 2018 г. 27 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,
In 2018 27 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. Two excursions to natural and cultural sites
were organized throughout the year. Cinema
visits were organized so as the users participated in two competitions presenting their work
from art therapy.

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 две
екскурзии до природни и културни забележителности. Също така бяха посетени
кинопрожекции и се взе участие в два конкурса, където бяха представени произведенията от артерапията.
Контакти:
Управител – Камен Кънчев
Русе, ул. „Тракция” № 25, приземен етаж
тел: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg

Contacts:
Kamen Kanchev – Manager
Ruse, 25 Trakciya Str., ground floor
Tel.: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg
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Кризисен център
за жертви на домашно
насилие

Crisis Center
for victims of domestic
violence

Social Assistance Agency Registration:
№ 319-0012

Регистрация в АСП: № 00319-0012
Лиценз от ДАЗД: № 1179

State Agency for Child Protection License:
№ 1179

Капацитет: 15 места.
Брой потребители през 2018: 24 възрастни и деца, жертви на насилие

Capacity: 15 people.
Number of users in 2018: 24 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
услуги в подкрепа на социалното включване; емоционална подкрепа; възможност за

Main activities: Accommodation and
humanitarian aid; individual help for
overcoming psychological trauma; social
consultations and assistance in direction to
alternative social services; emotional support;
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поддържане на лична хигиена и уединение;
консултация с адвокат; съдействие за връзка с институции; организация на свободното време.

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. Каритас Русе предоставяше услугата в периода от 01.07.2017 до 01.06.2018
Ежедневно потребителите получаваха грижа и подкрепа в намирането на подходяща
среда за живот.

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. Caritas Ruse was
provoding the service in the period from
01.07.2017 till 01.06.2018. The consumers were
receiving daily care and support in finding
suitable environment of living.

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 2018 г.: 41 деца,
застрашени да отпаднат от училище; с отклоняващо се поведение; живеещи в бедност; в конфликт със закона.

Capacity: 20 children
Number of users in 2018: 41 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
подкрепа на деца и семейства в риск; образователни, корекционни и социализира-

Main activities: Stimulation of educational
development and learning motivation; psychosocial consulting and support for children
and families at risk; educational, correctional
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щи програми;
х уманитарна
помощ; детски
клубове и родителски групи за
вза имопомощ;
ра знообра зна
социална дейност: летни лагери, екскурзии,
отбелязване на
християнски
празници.

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.
Volunteers: 16, mostly students in high
schools and university.

Доброволци: 16, предимно ученици.
Финансиране: Община Русе, държавно
делегирана дейност

Funding: Ruse Municipality; state-funded
activity.

През 2018 г. 41 деца в риск използваха различни краткосрочни и дългосрочни услуги
в Центъра: получиха педагогическо консул-

In 2018 41 children used different long and
short-term services in the Center: they received
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pedagogical consulting, assistance in their
training in Bulgarian and studying. 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 organized social events:
expositions; museums; theater and opera plays ; parks. The
children participated in a summer camp. In the
Center they participated in different discussion

тиране, помощ в обучението си по български език и усвояването на учебния материал. 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 децата си.
През
цялата година бяха
организирани
социализиращи инициативи като посещения на експозиции, музеи, театър и опера;
паркове. Децата участваха в летен лагер, а
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в Центъра посещаваха
различни дискусионни клубове, лекции,
литературни четения
и образователни игри.
Освен това, бяха организирани различни
дарителски кампании
и тържества; посрещнаха гости от други организации. ЦОП поддържа добри междуинституционни контакти
и сътрудничество с
училища; НПО-та и държавни институции.
През 2018 година в Центъра работиха 16 доброволци, най-вече ученици и студенти.

clubs, lectures, readings
and
educational
g a m e s .
Apart from
that different charity
campaigns
were organized;
we
c ont i nu e d
our cooperation work
with other NGOs, schools and public institutions. During 2018 the Center had 16 volunteers,
mostly high school and university students.

Контакти:
Зорница Василева - Управител
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg

Contacts:
Zornitsa Vasileva - Manager
7002 Ruse, 3 Bogdan Voyvoda Str.
Tel.: 0887 130 887
cop@caritas-ruse.bg
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Център за социална
рехабилитация и
интеграция за
деца и лица с
увреждания „Св.
Винкенти” – Белене

Center for social
rehabilitation and
integration for children
and adults with
disabilities „St. Vincent” –
Belene

Social Assistance Agency Registration
№ 319-07

Регистрация в АСП № 319-07
Лиценз от ДАЗД № 0859

State Agency for Child Protection License
№ 0859

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

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

Брой потребители през 2018 г.: 45 деца и
лица на възраст от 2 – 80 г. с различни физически, умствени и психически заболявания.

Number of users in 2018: 41 children and
youths at the age 2-80 with different physical,
mental and psychological problems.
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Основни дейности: Кинезитерапия, логопедия, психологическа помощ; мобилна
работа по домовете; обучение на потребителите за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации; индивидуална и групова работа; организиране
на беседи, тренинги, конкурси; честване на
празници.

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.
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Финансиране: Община Белене, държавно делегирана дейност
През 2018 г. 45 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.

Funding: Municipality of Belene, statefunded activity
In 2018 45 children used different services
in the Center and received professional rehabilitation and physical therapy, pedagogical
and social consulting, speech and psychologi-
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cal 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. In 2018 a summer academy on art therapy
was organized. The provided mobile care for
users whose access to the Center is impossible
because of health reasons is very popular.

Освен заниманията в Центъра, потребителите участваха и в открити спортни събития, разходки и посещения на културни и
исторически обекти. През 2018 беше организирана и лятна академия по арттерапия.
Предоставяната мобилна грижа за потребителите, чийто достъп до Центъра е невъзможен поради здравословни причини, се радва
на голям интерес.

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

Контакти:
Дарина Добранчева – Управител
Белене, ул. „Христо Ботев” 11, ет. 4
Тел.: 0887 158 117
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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 2018 г.: 198 възрастни хора с тежки заболявания, които
живеят изолирано и не могат да си позволят
адекватни медицински грижи.

Number of users in 2018: 198 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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Финансиране: Фондация Комунитас,
Каритас България, г-н Борислав Лоринков,
дарения

Funding: Communitas Foundation, Caritas
Bulgaria, Mr Borislav Lorinkov, donations.
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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
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Проект
„Кухня на колела”

Meals on Wheels
project

Местоположение: Част от Център за домашни грижи – Русе
Брой потребители през 2018 г.: 30 възрастни, болни и самотно живеещи хора.
Основни дейности: Ежедневна доставка
на храна по домовете, осигуряване на социална подкрепа.
Финансиране: Дарения, Фондация „Комунитас”

Location: Part of the Home care center
in Ruse
Number of users in 2018: 30 old, ill and single people.
Main activities: Daily deliverance of food,
provision of social support.
Funding: Donations, Communitas Foundation
Contacts:
Darinka Kalapish
project manager
tel.: 0890 21 51 80

Контакти:
Даринка Калапиш
ръководител на проекта
тел.: 0890 21 51 80
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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 2018 г.: 21 деца в
риск, от социално слаби семейства, в сграда,
предоставена от Общински съвет – Свищов.

Number of users in 2018: 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
тел. 0887 158 152

Contacts:
Elka Ivanova – Coordinator
Oresh, Svishtov Municipality
1 Yantra Str., 1 fl.
tel. 0887 158 152
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Проeкт
„Приеми и промени”

Project
“Recognize and change”

През октомври 2017 година Каритас Русе
започна работа по проект „Приеми и промени”, в който участват 14 организации от
9 държави – Италия, България, Бразилия,
Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Испания, с водещ партньор Община Торино.

Since October 2017 Caritas Ruse began
working on the project “Recognize and change”
which has 14 participating organizations from 9
countries – Italy, Bulgaria, Brazil, Cape Verde,
France, Greece, Italy, Portugal, Romania, Spain
with main partner The Municipality of Turin.
The project, financed by the European
commission will continue for three years.
It’s main aim is to spread awareness among
young people from the age of 11 till 30 years in
relation to the different forms of violence and
discrimination.

Проектът, финансиран от Европейската
комисия, ще продължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на
младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми
на насилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна
култура.

Also to encourage their participation
in distributing a culture of trust against
discrimination.

През 2018 година по проекта бяха селектирани и обучени 14 младежи от 18 до 26 г.

In 2018 we selected and trained
14 young people from 18 till 26 years.
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Младежите учaстваха и в обмен в Байа
Маре, Румъния, и в семинар в Хаен, Испания. Темата през първата година бе Идентичност и връзки между хората, проведен
е също конкурс за кратко видео, срещи и
тренинги с други организации, работещи с
млади хора и учители.
В края на месец септември беше проведен
публичен ден по проекта и конферeнция.
По време на конференцията бяха наградени
и русенските участници в конкурса: Първо
място бе за участниците от Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих
They participated in exchange in Baia Mare,
Romania and a seminar in Jaen, Spain. First
year’s topic was “Identity and relationships
between people”. We held a video contest for a
short clip; meetings and trainings with other
organizations, which are working with young
people.

Шилер“, на второ място бяха класирани осмокласници от Английска езикова гимназия „Гео Милев“.
През първата година на проекта в дей-

At the end of September 2018 a public
day was organized and a conference. During
the conference the winners from the contest
received their awards. The participants were
schools from Ruse. First place went to German
language school “Friedrich Schiler” and second
one to the students from the English language
school “Geo Milev”.
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ностите са участвали над 400 ученика от 16
класа на четири русенски средни училища.

During the first year of the project more
than 400 students from 16 classes of four high
schools in Ruse participated in the activities.

По проекта е създадена и онлайн платформа https://recognizeandchange.eu/, чрез
която младите хора да комуникират и споделят идеи, които ги вълнуват.

An online platform was created for
the project https://recognizeandchange.eu/,
through which the young people communicate
and share exciting ideas.

На платформата са качени и всички видеа, участващи в конкурсите. Там може да
бъде гласувано и за конкретно видео.

On the platform all the videos from the
contest are uploaded. It also collects the votes
for a certain video.

По проекта са създадени и страници в социалните мрежи – една централна за проекта: https://www.facebook.com/
recognizeandchange/, както и страници
на всички участващи партньори.Българската страница се администрира от Каритас
Русе:
https://www.facebook.com/
recognizeandchangebulgaria/.

For the project were created pages on
social media – a main one https://www.
facebook.com/recognizeandchange/, as well
as pages for every participating partner. The
Bulgarian web page is being administrated
by Caritas Ruse https://www.facebook.com/
recognizeandchangebulgaria/.
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Миграция,
взаимодействие,
развитие (MIND)

Migration,
interconnectedness,
development (MIND)

„Миграция, взаимодействие, развитие“
е тригодишна инициатива на 12 „Каритас“
организации от общо 11 европейски държави, имаща за цел да повиши обществената
осведоменост по въпросите за устойчивото
развитие и да насърчи образованието за развитие в Европейския съюз.

Migration, interconnectedness, development
(MIND) is a three-year initiative of 12 Caritas
organizations from 11 European countries,
aiming to raise public awareness of sustainable
development issues and to promote development
education in the European Union.
Caritas Russe participates through Caritas
Bulgaria in this project, which will contribute
to the active participation of European society
in issues and questions related to sustainable
development as well as to raise awareness of
the link between migration and sustainable
development.

Каритас Русе участва чрез Каритас България в този проект, който ще допринесе
за активното участие на европейското общество по въпроси и проблеми, свързани с
устойчивото развитие, както и за повишаване осведомеността за връзката между миграцията и устойчивото развитие.

In each of the three years, Caritas will focus
on a specific topic related to the migration flow,
including the causes of migration, integration,
migrants‘ contribution to the development of
host countries and their countries of origin.

Във всяка една от трите години „Каритас“
ще постави акцент върху конкретна тема,
свързана с миграционния поток, включително за причините за миграцията, интегра-
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„Migration, interconectedness, development
„ will contribute to the achievement of the
Sustainable Development Agenda 2030, which
is vital for the preservation of our common
home and the common good.
In the first year of the Caritas Bulgaria’s
initiative in partnership with Caritas Russe,
we carried out a social media campaign,
answering the question „What is home?“.
It was meant to look for the meaning of the
concept of „home“ for each of us - a place, a
sense, a smile, a moment of the past. Because
every person, no matter where he is, deserves to
feel at home.

цията, приноса на мигрантите за развитието на приемащите страни и на страните им
по произход. „Миграция, взаимодействие,

развитие“ ще съдейства за постигането на
Програма 2030 за устойчиво развитие, която е жизненоважна за опазването на нашия
общ дом и общото благо.

We organized a symbolic cross in Rousse
which involved people of all ages to show their
solidarity to people who walk a long and almost

През първата година от инициативата
Каритас България в партньорство с Каритас Русе, проведоха кампания в социалните мрежи, отговоряща на въпроса “Какво е
дом?”. Тя имаше за цел да потърси смисъла
на понятието „дом“ за всеки от нас – място,
чувство, усмивка, момент от миналото. Защото всеки човек, независимо от това къде
се намира, заслужава да се чувства у дома.
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Организирахме символичен крос в Русе,
в който се включиха хора от всякакви възрасти, за да покажат своята солидарност към
хората, които извървяват дълъг и почти винаги не толкова безопасен път, в търсене на
по-добро бъдеще за себе си и близките си.

always unsafe path in search of a better future
for themselves and their relatives.

Като част от събитията се проведе и
кръгла маса в село Малчика, на която присъстваха участници от селата Ореш и Малчика, също така от Свищов и Русе. На нея
се проведе дискусия относно миграцията и
как тя е част от живота на почти всеки един
от нас, в различна форма и как чрез разбиране и подкрепа можем да бъдем полезни
едни на други.

As part of the events, a round table was held in
the village of Malchika, attended by participants
from the villages of Oresh and Malchika, also
from Svishtov and Rousse. She held a discussion
on migration and how it is part of the lives of
almost everyone, in a different form, and how
through understanding and support we can be
useful to one another.
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Подкрепяща грижа за
активно стареене чрез
мултидисциплинарен
коучинг (SAAM)

Supporting active
ageing through
multimodal coaching
(SAAM)

На 1 октомври 2018 година приключи
първата година от тригодишния проект
‘’SAAM’, който Каритас Русе реализира на
територията на Никополска Епархия, като
партньор на Каритас България и Каритас
Витания.

On October 1, 2018, the first year of the
three-year project „SAAM“, which Caritas
Russe realized on the territory of the Nikopol
Eparchy as a partner of Caritas Bulgaria and
Caritas Vitanya, was completed.
The project is funded by the HORIZON
2020 Innovation Community and aims to
create a multimodal coaching system to
connect and enable community support for
seamless transitions in life in the aging process.

Проектът е финансиран от Eвропейския
парламент за иновации ‘’HORIZON 2020’’ и
цели да създаде система за мултимодален
коучинг за свързване и даване на възможност за подкрепа от общността за безпроблемни преходи в живота, в процеса на стареене.

There are 10 partners from 5 EU countries,
and the leading organization is the Balkan
Institute of Labor and Social Policy.
During the period, 55 people from 65 to 80
years of age in the villages of Bardarski Geran
and Malchika and the towns of Belene and Ruse
were surveyed through in-depth interviews
on their living conditions and the problems
they face in their daily lives. This has made it
possible to build a profile of people in this age
range that will be used to create an interactive
system to support the active and independent
aging of the needy and their close circle.

Участват 10 партньори от 5 държави от
ЕС, а водеща организация е Балканският
институт по труда и социалната политика.
В рамките на периода 55 души от 65 до
80 годишна възраст в селата Бърдарски геран и Малчика, и градовете Белене и Русе,
се изследваха чрез дълбочинни интервюта
за условията им на живот и проблемите, с
които се сблъскват в ежедневието си. Това
даде възможност да се изгради профил на
хората в този възрастов диапазон, който ще
се използва при създаването на интерактивната система за подпомагане на активното и независимо стареене на нуждаещите
се и техния близък кръг.
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Да постигнем повече

Let’s achieve more

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

Through the Commission of Mercy with
Chairman Strahil Caritas Rousse is an active
participant in the Eparchial Pastoral Council to
the Bishop of the Nikopol Eparchy.

Като част от програмата на Каритас България „Да постигнем повече” се проведоха
духовни упражнения за служители през
октомври и ноември. Първото беше ръководено от монсеньор Страхил Каваленов, а
последващото беше с водещ о.Койчо Димов.
Темите включваха трудностите, през които преминава организацията, и как вярата
може да ни помогне да ги преодолеем и подобрим днешната ситуация; взаимодейст-

As part of Caritas Rousse’s program “To
Achieve More”, spiritual workshops for employees were held in October and November. The
first one was led by Monsignor Strahil Kavalenov and the next one was led by O. Koycho
Dimov. The topics included the difficulties that
the organization undergoes, and how faith can
help us overcome them and improve today’s
situation; interaction of volunteer work with the
Christian way of life.
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вие на доброволческата работа с християнския начин на живот.

We organized a three-day teambuilding for employees from social services and
the diocesan office of Caritas Rousse in
Panorama Hotel in Elena. Traditionally,
the teambuilding included spiritual exercises and discussions related to Christianity.

Тридневен тиймбилдинг проведохме за
служители от социалните услуги и от епархийния офис на Каритас Русе в хотел Панорама в гр. Елена. По традиция тиймбилдингът включваше духовни упражнения
и дискусии, обвързани с християнството.
Духовните послания на тези упражнения
бяха подготвени от отец Страхил Каваленов. Друг основен акцент в тиймбилдинга
бе сплотяване на екипите, за което допринесоха подготвените предварително различни
игри, които се реализираха в двора на хотела, както и в поход до забележителностите
на град Елена.

The spiritual messages of these exercises
were prepared by Father Strahil Kavalenov. Another major accent in teambuilding was to unite

Организирахме и Национална среща на
доброволците в Малчика в дните 1 и 2 декември, като духовната тема бе „Дева Мария
- майка на църквата”, каквато е и темата на
църковната година, обявена от Светия отец
Папата. В срещата участваха 31 доброволци
от цялата епархия. Духовната беседа и раз-
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the teams which was contributed by the preprepared various games that took place in the
yard of the hotel as well as a march to the sights
of Elena.
We organized a National Volunteer Meeting in Malchika on 01-02 December, with the
spiritual subject “Our Lady, the mother of the
church,” as is the theme of the church year proclaimed by the Holy Father Pope.
31 volunteers from the entire diocese participated in the meeting. The spiritual talk and
the reflections after it were organized by Father
Salvatore, a parish priest in the village of Oresh.

мислите след нея бяха организирани от отец
Салваторе, енорийски свещеник в с. Ореш.
За ролята на доброволеца в дейността на организацията Каритас беседа изнесе изпълнителният директор на Каритас Русе. Имаше споделяне на добри практики, особено от
млади доброволки от Центъра за обществена подкрепа в Русе.

For the role of the volunteer in the activity of
the organization Caritas talk was delivered by
the executive director of Caritas Rousse. There
was a sharing of good practices, especially by
young volunteers from the Center for Public
Support in Rousse.
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Кампании

Campaigns

За поредна година проведохме традиционните дарителски кампании: „Кафе за
помощ” в МОЛ Русе през месеците април и
юни; Мартенски, Великденски и Коледен базар (в Мол Русе и хипермаркет „Хоуммакс”),
както и „На училище с Каритас”.

For another year, we organised the traditional donation campaigns: “Coffee for help” at
Mall Ruse in April and June; March, Easter and
Christmas bazaar (in Rousse Mall and Homemax hypermarket), as well as “Going to school
with Caritas “.

В тях взеха участие служители и доброволци от различните социални услуги,
които предлагаха сувенири, изработени от
нашите потребители, информираха гражда-

They were attended by employees and volunteers of Caritas Ruse and offering souvenirs
made by our social services users, informing
citizens about the organization’s activities and
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ните за дейността на организацията и събираха средства за подпомагане на деца и възрастни в нужда.

collecting funds to support children and adults
in need.
We organized the Day of Caritas, which in
2018 passed under the motto “The poor man
called and the Lord heard.”

Организирахме Деня на Каритас, който
през 2018 премина под мотото „Сиромахът
викна и Господ чу”.
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ФИНАНСИ

Приходи за 2018 г.

894 586 лв./BGN
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FINANCES

Incomes for 2018

ФИНАНСИ

Разходи за 2018 г.

888 260 лв./BGN
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FINANCES

Expenses for 2018

КАРИТАС РУСЕ
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TERRITORIAL
STRUCTURE

ТЕРИТОРИАЛНА
СТРУКТУРА

БЕЛЕНЕ
Каритас Белене

BELENE
Caritas Belene

Енорийски отговорник:

Parish coordinator:
Elka Duleva
5930 Belene, Pleven District
14, Hristo Botev Str.
caritasbelene@abv.bg

5930 Белене, обл. Плевен,
ул. “Христо Ботев” 14
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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