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...който има две дрехи, нека даде ономува, който няма; и който има храна, нека 
прави същото. (Лк. 3-11) 
 
Знанието е безценно, но за съжаление да се сдобиеш с него не е безплатно. 
 
Приоритет в работата на Каритас Русе са децата и младите хора. Както навярно знаете, 
ние развиваме от години различни проекти и програми в полза на деца в 
неравностойно положение. В края на миналата 2011 година гражданите на Русе ни 
подкрепиха и направиха възможна реализацията на Kоледна кампания за солидарност. 
Така 85-те т. нар. нужди (дрехи, обувки, учебни пособия, средства за закуска и карти за 
градски транспорт) на 35 русенски деца от семейства в неравностойно положение бяха 
набавени и децата получиха една светла Коледа.  
 
С наближаването на новата учебна година бедността на много семейства отново ни се 
набива като трън в очите. Ако човек се разходи през учебно време до някое от по-
малките и отдалечени от центъра училища в града, и има възможност да надникне в 
учебната стая, ще види с какво разполагат повечето деца, с какво са облечени, с какво 
пишат, с какви учебни помагала разполагат…Бедността е скандал! Да признаеш, че 
хората, живеещи в бедност имат същите права като теб, е отговорност. 
 
За това екипът от Центъра за обществена подкрепа 1на Каритас Русе се обръща отново 
към русенци и ги моли за подкрепа в подготовката за започване на учебната година за 
нашите малки клиенти. Непосилно е за една организация да помогне сама на всички 
семейства. 
 
В настоящата ни кампания отново правим списък с нуждите, този път конкретно 
свързани с първия учебен ден на децата, с които работим в Центъра. Обръщаме се към 
бизнеса в града с молба да за съдействие, като залепят информационните листове и 
списъците с нужди по витрините на магазините си или предоставят възможност на 
наши доброволци, да заговарят клиентите им. Ще се предлага на посетителите на 
магазините да набавят поне една нужда (химикал, тетрадка, моливник...).  
 

                                                           
1
 Център за обществена подкрепа на Каритас Русе бе открит през есента на 2011 година с мисия да 

подкрепа духовно и морално развитието на деца и младежи, През 2012 година Центъра подкрепя 51 
деца, живеещи в бедност, а дейността му е подкрепена от 29 млади доброволеца (14 – 20г). 
 



 

 

Отново ще проведем Кафе за помощ, което много русенци вече познават. Този път 
освен кафе ще предлагаме и картинки от децата, с които работим, а някои от тях ще 
присъстват лично на Кафето за помощ.  
 
Ще се опитаме да сбъднем някои конкретни детски мечти чрез инициативата „Милион 
и едно желание”. Всеки, който желае, ще има възможност да изтегли едно конкретно 
желание собственоръчно написано от нашите малки клиенти, и, разбира се, да го 
сбъдне. Кутията с желания ще намерите при „Кафе за помощ”. 
 
Отново в духа на играта и забавата предлагаме и участие в нашата Благотворително 
тото с награди, за която ще можете да получите повече информация, както и да 
закупите билет за участие при нашите доброволци, които ще срещате често в града ни 
в периода на кампанията, както и в Центъра за обществена подкрепа на Каритас Русе. 
 
 
Каритас помага, помагайте с нас! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
БЛАГОДАРИМ ВИ! 

 
 
 


