
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019



Заглавие: Годишен отчет 2019
Издател: Каритас София
Текст и снимки: Каритас София
Дизайн: Каритас София
Тираж: 800 бр.
Печат: ИК “Жанет-45” 

Снимка на корицата: 
Среща на папа Франциск с бежанци,
част от посещението му в България, май 2019.



01
03
07
09
10
11
15
19
23
27
31
35

41
43
44

увод

ние сме

акценти 2019

мир на земята

духовно и организационно развитие

доброволци

стари, болни и самотни хора

търсещи и получили международна закрила

деца и семейства в риск

хора с увреждания

бездомни хора

жени в неравностойно положение

работилници “КаритАрт”

финансов отчет

контакти

39 бистро “Каристо”

СЪДЪРЖАНИЕ



УВОД
„Каритас София“, като организация, създадена от Католическата епархия „Св. Йоан 
XXIII”, поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията“, които живеят 
в бедност и страдание и ги подкрепя, така че да могат да живеят достойно. Освен с 
професионални грижи, сътрудниците на „Каритас София“ помагат на изпадналите 
в нужда и с духовна подкрепа, чрез която болните и страдащите да усетят 
спокойствието, сигурността и вярата, от които се нуждаят, за да продължат живота си 
достойно.

В края на 2018 имахме два повода за радост: 25-годишнината от създаването на 
„Каритас София“ и получената информацията за предстоящото посещението на 
Светия Отец в България. Какъв по-голям подарък, можехме да получим за своя рожден 
ден – посещението на папа Франциск в България, а в последствие и лична среща с 
него в центъра за бежанци във Враждебна.

През първите месеци на 2019, всички в Католическата общност и по-специално в 
Каритас, силно се вълнуваха в очакване на посещението. Много доброволци на 
Каритас се включиха  активно и в подготовката за посещението. Папа Франциск е 
по-специален за “Каритас“, защото той не само проповядва милосърдие и грижа за 
най-нуждаещите се - хората в периферията, но и ежедневно го показва на практика.
 
Вярвам, че срещата ви с папа Франциск на 6 май, остави незабравим отпечатък в 
сърцата на всички сътрудници на „Каритас“, които имаха възможност да присъстват, 
да се докоснат и разменят няколко думи с него.

В началото на месец октомври, няколко месеца, след посещението на Светия 
Отец в България, вие продължихте да живеете с духа на посещението му. В гр. 
Хисар (Миромир) се събрахте, отново за ежегодната ви духовна среща и заедно с 
вашите духовни пастири в Каритас, Отец Михал и Отец Яцек, размишлявахте заедно, 
християни и мюсюлмани, върху мотото на посещението му „Pacem in terris“ - Личен 
мир с Бог, Мир със себе и Мир с ближния. Само тогава, когато постигнем този Мир, 
ще можем истински да даряваме, срещайки се ежедневно с болката на хората, 
Божията любов „Deus Caritas est”. 

Бих искал да благодаря на енорийските свещеници за тяхната подкрепа и 
съпричастност, на всички доброволци и сътрудници на Каритас в нашата Епархия, 
които усилено работиха и работят през годините в подкрепа на хората в нужда, на 
партньорите ни за тяхното доверие и на всички дарители на организацията.

Христо Пройков
Епископ на софийска епархия “Св. Йоан XXIII”

1



Весела Чолакова
Член на управителния съвет

Бог не е дал на всекиго всичко, а на всеки по нещо, за да имаме нужда един от 
друг. Мисията на Каритас София е Любов – любовта към ближния ни, към човека 
изпаднал в нужда. Любовта и помощта към най-уязвимите, безпомощни, гладни, 
гонени, изгубени в матрицата на материалния свят. Да следваме призива на 
папа Франциск: „Днес, нека изберем Любовта, каквато и да е цената, дори и 
да означава да тръгнем срещу прилива. Нека не се задоволяваме с мисленето 
на този свят.”
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Каритас София е най-голямата 
благотворителна организация на 
Софийска епархия Св. Йоан XXIII, 
създадена да извършва милосърдни 
дела от нейно име и да възпитава в 
уважение и любов.

Каритас София е учредена на 31 август 1993, регистрирана е от Софийски 
градски съд на 20 април 1994 и е вписана в Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ, като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за извършване на 
общественополезна дейност. През 90те години организацията е фокусирана върху 
спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. 
С началото на новия век започва развитието на дългосрочните грижи. За целта Каритас 
София се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за 
закрила на детето, като лицензиран доставчик на социални услуги.

НИЕ СМЕ

Духовни упражнения за служителите на Каритас София, Хисар 2019.
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Любовта към ближния ни води към 
човека в нужда. Уповавайки се 
на християнските ценности, ние, 
служителите и доброволците от 
Каритас София, подпомагаме 
най-уязвимите членове на нашето 
общество да открият пътя към 
достоен и справедлив живот, 
без оглед на тяхната религиозна 
принадлежност, раса, пол, и 
други различия. Каритас София е 
изразител на Социалното учение на 
Католическата църква.

Всеки човек е създаден по Божий 
образ и в негово лице ние виждаме 
Бог. Следвайки думите на Христос 
„Каквото сте сторили на моите 
най-малки братя и сестри, мене 
сте го сторили“, ние се грижим за 
най-страдащите, както бихме се 
погрижили за Него. 

Нямаме собствени средства 
и разчитаме на проектно 
финансиране, затова не можем 
да помагаме на индивидуални 
случаи, а само на хората, които 
са включени в нашите социални 
центрове. 

Подкрепяме стари хора, хора 
с увреждания, уязвими деца и 
семейства, бежанци, зависими 
от психоактивни вещества, жени 
в неравностойно положение, 
бездомни. Съдействаме и на 
хората, които искат да помагат 
като доброволци.
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[Куклен][Бургас]

[Пловдив] [Малко Търново]

	 				Епархиен	Каритас	София	 									Енорийски	Каритас

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. 
В него членуват по двама представители от нашите 
енорийски доброволчески структури в Пловдив, 
Бургас, Куклен и Малко Търново. Общото събрание 
избира 3-членен Управителен съвет, който назначава 
Изпълнителен директор. 

Седалището на организацията е 
в София, дейностите се развиват 
на местата, където е представена 
Софийска епархия Св. Йоан XXIII: 
София, Пловдив, Бургас, Малко 
Търново, Куклен и Покрован, както 
и в Баня (общ. Нова Загора), 
Веселиново (общ. Тунджа), 
Харманли и Любимец.
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• Дневен център за стари хора в Покрован;
• Дневен център за пълнолетни хора с 
увреждания във Веселиново;
• Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца и младежи с увреждания 
в София;
• Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца и пълнолетни в риск от 
социално изключване в Куклен;
• Центрове за подкрепа на уязвими деца и 
семейства в Малко Търново, Куклен, Баня и 
София;
• Социален център за жени в неравностойно 
положение в София;
• Център за интеграция на бежанци и 
мигранти в София;
• Центрове за образователни дейности 
за деца и възрастни бежанци в 
регистрационно-приемателните центрове в 
София, Харманли, Любимец и  Бусманци.
• Център за подкрепа на бездомни в Бургас.

• Домашни грижи за стари самотни болни хора в Малко 
Търново, Пловдив и София
• Подкрепа на улицата за бездомни в Бургас и София
• Контрол и превенция на туберкулозата в ромската общност, 
сред инжекционно употребяващите наркотици, децата в риск, 
бездомните и хората с алкохолна зависимост в София

Мобилни грижи
• КаритАрт – работилници, в които 
хора в неравностойно положение 
изработват картички и сувенири;
• Каристо – бистро, в което 
хора от уязвими групи 
придобиват работни навици и 
професионални умения чрез 
защитена заетост. 

Социални предприятия

През 2019 организираните от нас дейности бяха 
реализирани от над 100 платени служители и над 240 
доброволци. Както и при хората, на които помагаме, 
и тук няма значение религиозната принадлежност. 
Важно е хората да зачитат християнската етика.

Социални центрове
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Изострихме общественото внимание 
към социалните въпроси чрез 
благотворителното надбягване “Баба 
Марта бързала 5” с участието на хора 
с увреждания и бежанци. 

Формирахме собствен 
фондонабиращ екип, който посети с 
учебна цел колегите от Каритас Грац 
(Австрия).

По програма „Социални 
иновации“ на Столична община 
реализирахме проекта „И аз 
ползвам обществен транспорт“ за 
хора с увреждания.

Вълнуващото излъчване на 
духовния водач на Католическата 
църква и мъдрите му думи при 
посещението му в България 
докоснаха завинаги сърцата ни.

Летен интеграционен лагер за 
деца в риск - от малцинствени 
етнически групи и търсещи 
убежище.

Начало на 2-годишен проект 
за интеграция на легално 
пребиваващи в България чужденци 
от страни извън ЕС.

АКЦЕНТИ 2019
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Успешна дарителска акция за 
събиране на училищни пособия в 
подкрепа на деца в неравностойно 
положение.

Деца бежанци на гости на 
ромските деца от нашия център 
„Готови за училище“ - седмица на 
действието в кампанията “Сподели 
пътуването“.

„Мирът на земята“ - темата на 
тазгодишните духовни беседи за 
сътрудниците на Каритас София.

Празнично настроение с КаритАрт - 
работилници, арт-терапия, базари, 
красота, усмивки…

Нов проект в партньорство с
Каритас Австрия – информационно 
консултантско бюро в Пловдив 
за желаещи да работят като 
болногледачи в Австрия.

Учебно посещение при колегите 
от Каритас Русе, които подкрепят 
бездомни хора в Русе и деца с 
увреждания в Белене.
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През 2019 бяхме свидетели на историческо 
събитие – второто посещение на главата на 
Католическата църква в България в новата ни 
история. Апостолическото пътуване на Папа 
Франциск у нас бе под надслов „Мир на 
земята“, каквото е и заглавието 
на енцикликата написана от 
„българския“ Св. Йоан XXII.

Някои от нас в Каритас София имаха 
благодатта да бъдат близо до Светия отец 
папа Франциск при посещението му в 
бежанския център във „Враждебна“ и на 
срещата му с католическата общност 
в Раковски. Вълнуващото излъчване на 
духовния водач на Католическата църква 
и мъдрите му думи докоснаха завинаги 
сърцата ни.

При срещата си с католическата общност 
от цялата страна в Раковски, Светия Отец с 
усмивка нарече сътрудниците ни от цялата 
страна пожарникари, защото всички бяха в 
червените си униформи. Метафорично ние 
гасим социални пожари и лекуваме раните 
на пострадалите.

Папа Франциск е една от най-
забележителните личности на нашето 
време и вълнението при срещата с него е 
незабравим спомен за всеки. 

МИР 
НА ЗЕМЯТА

Посещение на папа Франциск при бежанците в РПЦ “Военна рампа”, София 2019
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Като организация на Католическата църква, за нас водеща е 
любовта към ближния – Божествена любов към „най-малките“ 
братя и сестри на нашия Създател. Редовно организираме 
духовни упражнения с нашия наставник, О. Михал Шлахцяк 
от ордена на Възкресенците, който участва и в управлението 
на Каритас София. С негова помощ се запознаваме и 
опресняваме познанията си за Социалното учение на 
Католическата църква, което ни зарежда с мотивация.

През 2019 темата на нашето събиране бе „Мирът на земята“, 
поднесена от Отец Яцек Вуйчик. От него научихме, че всеки от 
нас, ангажиран с Caritas, е врата, през която минава любовта. 
Любовта, с разнообразните начини да я изразяваме, е един от 
аспектите на мира. Вътрешният мир на всеки от нас и мирът 
с околните са път към помирението с Бог – все условия за 
съществуването на мира на земята.

Сътрудниците на Каритас София работят в 10 населени 
места, някои от които отдалечени на повече от 450 км. За 
да укрепим екипния дух в нашата мрежа, организирахме 
развлекателно събиране на черноморския бряг.

Подкрепа в реализирането на тези дейности получихме, чрез 
националната програма на Каритас България, от нашите 
партньори:

ДУХОВНО И 
ОРГАНИЗАЦИОННО 

РАЗВИТИЕ

Беседи с О. Михал Шлахцяк и О. Яцек Вуйчик, 
Духовни упражнения 2019



ДОБРОВОЛЦИ
Подкрепата за хората, които искат да 
реализират милосърдието си, е част 
от нашата мисия. Каритас София 
не би могла да съществува без 
своите доброволци. Въвличането им в 
дейностите ни е от огромно значение 
за успеха на организацията. Тяхната 
отдаденост и принос разширяват 
обхвата на нашата работа. С 
тяхна помощ не само успяваме да 
достигнем до повече хора в нужда, 
но и насърчаваме междукултурния 
обмен и толерантност, възпитаваме 
себе си и хората около нас в дух 
на емпатия и разбирателство, на 
приемане на Другия. Защото чувства 
като съпричастност, отзивчивост 
и съчувствие се култивират, те се 
развиват само когато към тях са 
насочени мисъл и енергия. 

Въвеждаща среща с нови доброволци.
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Грижата ни за доброволеца се изразява 
във въвеждане в работата, осигуряване 

на ментор, включване в обучения и 
организиране на събития за изразяване 

на признателността ни към тях.

Никога не е късно или рано за човек да се 
заеме с доброволчество. Ако чувствате, 

че сега е моментът да започнете да 
дарявате добро, да посветите време 

и енергия на другите, нашите врати са 
широко отворени за вас. Заповядайте 

да обсъдим и да изберем подходящата 
благотворителна мисия, която отговаря на 

Вашите потребности и лични качества.
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Среща на доброволци по Проект бежанци



Запознаване на ментори и бежанци с 
Менторската ни програма, която успешно 
развиваме за поредна година

Над 240 доброволци участваха 
през 2019 в проектите на Каритас 
София. Отдаваха своето време, 
усилия и внимание на хора в нужда, 
за което получиха най-голямата 
отплата – благодарност и усещане 
за пълноценност.



Партньори в доброволческите мисии:

Обучение на доброволци в център “Св. Анна”, град София
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СТАРИ, 
БОЛНИ И 
САМОТНИ 
ХОРА

Възрастна жена в дома си в село Покрован, 
където служители от дневния ни център 
ежедневно я посещават, за да й носят 

храна от кухнята на центъра
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Според една латинска поговорка човек рядко 
може да бъде едновременно стар и щастлив. 
Положението на старите хора в България отговаря 
напълно на тази древна мъдрост. Да си пенсионер 
в България може да се превърне в най-тежката 
част от живота на един човек. А какво се случва с 
онези, които не са способни да се грижат за себе 
си и нямат на кого да се опрат, за да разчитат на 
достойни старини? Тъжната реалност е, че тези 
хора са подложени на ежедневни лишения в края 
на своя път, „възнаградени“ с мизерни пенсии за 
дългогодишния си принос. Няма точна статистика 
колко души живеят в самота, лишени от всякакъв 
вид грижа, но над 1,3 млн. пенсионери живеят под 
прага над бедността (363 лв.). 

Повечето от бенефициентите ни са трудно 
подвижни и се нуждаят от ежедневни 

посещения (град София)
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Мобилните екипи на Каритас София, от 
медицински сестри и социални асистенти, 
се грижат ежедневно за стари и самотни 
болни хора в София, Пловдив, Малко Търново 
и Покрован. Посещаваме хората в техните  
домове, където предоставяме медицински 
услуги, хигиенизиране на човека и на дома, 
помощ при хранене и пазаруване, разходки, 
посредничество пред институции. И все пак, 
най-ценното за тези хора остава приятната 
компания, която ги изпълва с щастие и им 
помага да не се чувстват напълно забравени и 
изоставени.



През 2019 стартирахме нова дейност – информационно 
консултантско бюро, базирано в Пловдив, за желаещи 
да работят като болногледачи в Австрия. Проверяваме 
нивото на владеене на немски език, уменията и 
квалификациите, запознаваме кандидатите с условията 
на работа. Успешните кандидати насочваме към 
Каритас Австрия за конкретно договаряне.

Деменцията е коварно заболяване. За да подобрим 
капацитета на нашите сътрудници, организирахме 
специализирано обучение. Придобитите знания и 
умения, както и информационни материали, те 
разпространиха и сред близките на страдащите хора. 

Подкрепа за нашите грижи за стари, болни и 
самотни хора получихме от нашите партньори:
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Ние от Каритас София вярваме, че всеки човек е създаден 
по Божи образ и подобие, и има право на достоен и 
справедлив живот, без оглед на религия, раса и пол. 
Въпреки че културните различия са в основата на страховете 
на местното население към бежанците, ние сме на 
мнение, че тяхната интеграция в българското общество е 
възможна.

ТЪРСЕЩИ И 
ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА 
ЗАКРИЛА
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Ние предоставяме комплексни 
грижи, целящи ефективната 
адаптация и интеграция на 
хора търсещи и получили 
международна закрила. 
Подпомагаме достъпа им до 
социални и здравни услуги, 
образование, заетост. Подкрепяме 
развиването на социални и 
житейски умения. Насърчаваме 
активното им участие в обществото 
и  работим за промяна на 
негативните нагласи сред 
приемащото население. 

Огранизираме трудови борси в нашия 
център “Св. Анна”, където срещаме 

работодатели с бежанци

Индивидуална консултация на семейство бежанци с наш служител



Дейностите извършваме в нашия Център за интеграция на 
бежанци и мигранти „Света Анна“ в София, в регистрационно 
приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в 
София и Харманли, както и в Специалните домове за временно 
настаняване на чужденци в София и в Любимец.

Курс по български език в Център “Св. Анна”, град София 2019
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Подкрепа за развитието на нашите дейности в помощ на 
търсещи получили международна закрила получихме от 
нашите партньори:

Успешно звършили своето обучение по български език 
курсисти в център “Св. Анна” 
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Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: „Интеграция и законна миграция – мерки за 
прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на 

граждани на трети страни“ BG65AMNP001-2.005, 
проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално 

пребиваващи граждани на трети държави“, договор № 
BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г



ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА 
В РИСК

България е в топ 5 на ЕС по отпаднали 
от училище деца с над 12%. Ранното 

напускане на образователната система 
без подходящо образование и умения 

е особено проблематично сред 
малцинствените групи и в селските 
райони. Бедните родители не могат 

да покрият разходите за образование 
и често използват детето като трудов 

ресурс в помощ на семейния бюджет и 
домакинската работа. Основната заетост 

на тези деца е в събирането на вторични 
суровини и в строителството, а вкъщи - в 
отглеждането на своите братя и сестри.
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Деца, които ежедневно посещават дневния ни център “Готови за училище” в столичния квартал Факултета



Специалисти на Каритас София работят в София, 
Куклен, Малко Търново и с. Баня в нашите центрове 
за подкрепа на деца и семейства. Стремим 
се да ограмотим децата, да запълним техните 
образователни дефицити и да повишим тяхната 
мотивация за учене. Срещаме ги с представители 
на различни професии.

Извънкласни занимания в 
дневния ни център в Куклен.



Организираме здравни беседи за 
изграждане на хигиенни и здравословни 
хранителни навици, както и за повишаване 
на културата за семейно планиране. 
Разбираме влиянието на етнокултурната 
среда относно ранните бракове и се 
стремим да поднесем по подходящ начин 
нужната информацията, като включваме и 
родителите заедно с децата и отделно.
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Борим се с негативните обществени 
нагласи, като включваме доброволци и 
организираме разнообразни извънкласни 
дейности, при които стимулираме 
общуването между различните етноси и 
религии.

Работим за повишаване на вътрешната 
мотивация и самооценка у децата, чрез 
поемане на отговорност и въвличане в 
организационни роли.

Подкрепа за дейностите ни в помощ на деца и 
смейства в риск получихме от нашите партньори:
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Репетиция за тържество, с. Баня.



Правото на живот е основополагащо човешко 
право и първото, което документите за правата на 
човека защитават. Въпреки това, в хода на нашата 
история, има не малко примери за това как 
животът на хората с увреждания е бил застрашен, 
тъй като те са смятани за по-малоценни от 
„нормалните хора“. Стандартните правила на 
ООН за равнопоставеност и еднакви шансове 
на хората с увреждания от 1993 г. са стъпка към 
признаване на необходимостта от преодоляване 
на предразсъдъците на обществото по този 
въпрос. За съжаление, в България тази група хора 
все още води по-скоро изолиран живот, като това 
се дължи не толкова на тяхното физическо или 
ментално състояние, колкото на средата, която 
не е достатъчно гостоприемна към различието 
- недостъпен градски транспорт, неподходяща 
инфраструктура, предразсъдъци и т.н.

ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ
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Каритас София разполага с два центъра за подкрепа на 
хора с увреждания - Център за социална рехабилитация 
и интеграция „Благовещение“ в София и Дневен център 
за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“ в с. 
Веселиново (община Тунджа). 

Главните ни цели са да  насърчим и подкрепим социалното 
и образователното им развитие и да им помогнем да станат 
пълноценни участници в обществото. В двата ни центъра 
предлагаме следните грижи:

• Кинезитерапия и рехабилитация
• Психилогическо консултиране и психотерапия
• Езикова и речева терапия - логотерапия
• Арт терапия, керамика и трудотерапия
• Занимателно готварство
• Образователна работа за социална интеграция и развитие 
на ежедневните житейски умения и житейски навици
• Работа с родители и роднини
• Мобилна грижа - консултиране и терапия у дома
• Здравни грижи и здравни беседи от медицинско лице
• Специализиран транспорт
• Изнесени дейности: екскурзии, хипотерапия (конна езда), 
тенис и др.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Св. Франциск”;
Дневен център “Благовещение”
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В нашите центрове работят различни 
специалисти. Кинезитерапевтите 
ни играят една от най-значителните 
роли за здравословното състояние на 
бенефициентите ни;
Арттерапията се е наложила като 
основна практика в работата ни с хора с 
увреждания



В София реализирахме проект по 
общинската програма “Социални 
иновации”, в която бяха включени 40 деца 
и младежи с увреждания и обучавани 
да използват обществен транспорт в 
защитена и в реална среда.

Подкрепа за дейностите ни в помощ на хората с увреждания 
получихме от нашите партньори:
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БЕЗДОМНИ 
ХОРА
Бездомните хора са неизменна част 
от нашето ежедневие и, въпреки че са 
пред очите ни, остават сякаш невидими. 
Бездомничеството е принудително и 
рядко е осъзнато избран начин на живот. 
Пропадане в дълбини, от които трудно се 
излиза.
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Представата ни за бездомните хора, често се 
изгражда върху неверни възприятия, които още 
повече задълбочават тяхната маргинализация. 
Немалко от хората живеещи на улицата имат висше 
образование, професионален опит и семейства, и 
са останали без дом в следствие на лична история 
– имотна измама, семеен конфликт, домашно 
насилие, безработица и т.н. 

Каритас София предоставя здравни и социални грижи, 
както и психологически консултации на бездомни хора 
в София и Бургас. Сътрудниците ни имат богат опит в 
работата с хора в риск, а подкрепата им е насочена в 
следните направления:
• Предоставяне на възможност за хигиенизиране - душ, 
подстригване, бръснене, пране и чисти дрехи;
• Топъл обяд и освежаващи напитки;
• Обработване и превързване на рани;
• Първа медицинска помощ на терен и осигуряване на 
спешни медикаменти;
• Съпровождане до здравни заведения за консултации 
от медицински специалисти;
• Кръвни проби за изследване за кръвнопреносими 
болести и консултиране;
• Изследване за туберкулоза и превенция;
• Съдействие за издаване на лични документи;
• Съдействие за настаняване в кризисни центрове и за 
явяване на ТЕЛК;
• Психологически консултации.



Нашите екипи в София и Бургас ежедневно работят на терен. В 
специализираните микробуси те правят тестове, преглеждат, сменят превръзки 
на рани и раздават лекарства на нуждаещите се. Всеки ден много бездомни 
си правят тестове за редица болести, които често се срещат сред тези 
социални групи.
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В дропин центъра ни в Бургас 
бездомните хора могат да се 
хигиенизират и да получат чисти дрехи.

Подкрепа за нашата работа в помощ на бездомните хора 
получихме от нашите партньори:
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ЖЕНИ В 
НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ
30% от децата в Европа са отглеждани от един родител. 
В девет от десет случая това е майката. Самотните 
майки, без значение от техния образователен статут, са 
застрашени от бедност, повече от всеки друг член на 
обществото. Най-висок е броят  на самотните родители в 
столицата – повече от 80 000.

Майка и дете в социалния център 
“Рождество Христово” в София.
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Социален център за подкрепа на жени в неравностойно 
положение „Рождество Христово“ в София предоставя 
социална, емоционална и психологическа подкрепа на 
самотни майки и на техните деца. 
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В социалната трапезария на “Рождество Христово” ежедневно 
готвим и предлагаме топла храна на посетителите на Центъра, 
както и на други нуждаещи се за вкъщи.

При нас жените в неравностойно положение 
намират:

• психо-социални и трудово-социални 
консултации;

• подслон в защитено жилище;
• помощ в търсене на работа;
• помощ в търсенето на жилищеT;
• обучение и възможност за работа в 

нашата работилница за сувенири;
• подкрепа за подобряването на 

родителския капацитет; 
• лекарства, дрехи, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост;
• социална трапезария;
• лятна занималня за деца.



Арт-ателието е важна част от социалния център. 
То осигурява умения за работа с вълна, трудови 
навици и възнаграждение за добри резултати.

Подкрепа за нашите дейности в помощ на жените 
в неравностойно положение получихме от нашите 
партньори:

38



Каристо (Ресторантът на Каритас) 
е социално предприятие на 
Каритас София. Можете да го 
намерите в столичния квартал 
Лозенец. В него работят хора в 
неравностойно положение, като 
им осигуряваме защитена заетост 
– възможност да развиват своите 
професионални умения и да 
разчитат на сигурни доходи.

БИСТРО 
“КАРИСТО”

Каристо е специализирано в 
предоставянето на кетъринг, както 
за лични, така и за фирмени 
събития. Извършваме и доставка 
на обяд.
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Ние вярваме в добрата 
воля и в качествената, 
домашно приготвена 

храна. Предлагаме 
автентична ливанска кухня, 
която по неповторим начин 

докосва сетивата и ни 
пренася в Близкия Изток.

Подкрепа за развитието на бистрото ни 
получихме от нашите партньори:
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РАБОТИЛНИЦИ 
“КАРИТАРТ”
Ние вярваме, че не е страшно да си 
различен, страшен е да си сам в 
различието си.

КаритАрт (Изкуството на Каритас) са социални 
работилници, в които работят даваме възможност за 
изява на жени и деца в неравностойно положение. 
Чрез интерактивни занимания, заедно прокарваме 
път на интеграцията и социализацията на тези хора 
в обществото. Работилниците се намират в нашите 
социални центрове и, заедно с нашите доброволци, 
творим и развиваме нови умения. Общата ни цел е 
да споделяме приятни моменти, да се запознаваме 
с нови култури и традиции и да изработваме 
сувенири – поздравителни картички, значки и 
висококачествени глинени изделия, продукти от кожа, 
прежда и текстил.

КаритАрт изпълнява големи фирмени поръчки, провежда 
работилници на избрано от клиентите място, участва в 
събития и базари. Нашите качествени продукти задоволяват 
и най-изискания вкус.
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Печалбата от продадените 
произведения използваме за 

осигуряване на доходи на 
участниците в работилниците и 

за други социални дейности. Със 
закупуването на уникалните ни ръчно 

изработени продукти, нашите клиенти 
подкрепят хора в нужда и техните 

семейства, които имат ограничен 
достъп до пазара на труда. При нас 

те изграждат и доразвиват личните 
и социални си умения, придобиват 

увереност и се чувстват пълноценни 
членове на обществото.

Подкрепа за развитие на социалното ни предприятие 
получихме от нашите партньори:
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ФИНАНСОВ 
ОТЧЕТ

Управителен съвет
проф. д-р Росица Николова 
[председател]
Весела Чолакова
Отец Михал Шлахцяк ОВ

Епархиен Офис
Цветомир Думанов 
[изпълнителен директор]
+359 88 752 7169
tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org

Юлка Минчева 
[финансов експерт]
+359 88 491 3287
julka.mincheva@caritas-sofia.org 

Зоуи Холидей 
[стратегическо развитие]
+359 88 275 4033
zoe.holliday@caritas-sofia.org

Мартина Райчинова
[комуникации и фондонабиране]
+359 88 755 3437
martina.raytchinova@caritas-sofia.org 

Михаела Тодорова 
[координатор доброволци]
+359 88 492 4031
volunteers@caritas-sofia.org 

ПРИХОДИ:    2 333 852 лв.

20%

16%

11%

8%

3% 2%

РАЗХОДИ:   1 876 869 лв.

35%

16%
14%

11%

7%
5% 4%

3% 2% 2% 1%

Мрежа на Каритас Интернационалис

Чуждестранни организации

Държавано финансиране

Местна власт

Частни дарители

ДМА, други приходи и резерви

Хуманитарна помощ

Стопанска дейност

39%

Бежанци и мигранти

Хора с увреждания 
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