„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ”

ОТЧЕТ НА ДАРЕНА СУМА
“ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ” 2018 г.
1. Име на организацията:

НКФ „Каритас България“
2. Име на финансирания проект:
Грижа в собствения дом – достойни старини за възрастните хора
3. Дарена сума:
2.1. От „Райфайзенбанк България“: 15 628,46 лв.
2.2. От служителите на банката: 4 404, 00 лв.
2.3. От външни дарители (банков превод, Райфайзен онлайн, Виртуален ПОС): 7 539,50 лв.
2.4. От дарителски SMS (DMS): 21 428,43 лв.
Общо: 49 000, 39 лв.
4. Усвоена сума към 30 Септември 2019 г. и кратко описание за използването на
дарението
За периода 01.11.2018 г. – 30.06.2019 г. чрез „Избери, за да помогнеш“ за каузата на „Каритас“ в
подкрепа на възрастни хора са набрани общо 49 000,39 лв.
За възрастни хора, страдащи от здравословни проблеми и имащи нужда от професионални
грижи и наблюдение, „Каритас” реализира услугата „Домашни грижи”. Тя се извършва от
мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават
възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и
социалния му живот.
През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни грижи, като мобилните екипи към
тях помагат на възрастни хора от 14 населени места в България. През отчетния период
медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на
„Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 354 възрастни хора,
като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои
случаи и ежедневно.
За да помогнем на един възрастен човек със здравни и социални домашни грижи за един
месец, са нужни 90 лв. Благодарение на даренията, събрани чрез „Избери, за да помогнеш“,
69 възрастни хора бяха посещавани в домовете им от сътрудници към центровете за
Домашни грижи на „Каритас“ в продължение на осем месеца и получаваха
професионални здравни и социални грижи, пряко съобразени с индивидуалните им
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нужди.
Освен че предоставят професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към
възрастния човек с разбиране, внимание и с топло отношение и усмивка отнемат болката,
разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Нерядко тe са
единствените хора, с които той има контакт. И затова са и негови близки – онези, които ще
подържат ръката му, ще му разкажат нещо и ще изслушат неговите думи.
Професионалните грижи в собствения дом, предоставени от човек, превърнал се в приятел,
доставящ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот
и пътят към достойно изживяване на старините.
Благодарение на Домашни грижи на „Каритас“:








Възрастният човек изживява старините си в
своя собствен дом.
Възрастният човек получава грижи и
подкрепа от специалисти.
Предотвратява
се
постъпването
на
възрастния човек в болнични заведения и
специализирани институции.
Възрастният човек получава грижи, внимание
и разбиране, а с това и спокойствие, уют и
сигурност, от които има най-голяма нужда в
своето ежедневие.
Възрастният човек живее достойно.

Домашните грижи през погледа на възрастните хора, за които екипите на „Каритас”
полагат професионални грижи
Сърца, които туптят с любов към ближния: Фина и
Димо са възрастно семейство от село Граматиково.
Животът в малкото странджанско село лека-полека
замира - няма лекар, училището и детската градина са
затворени, младите хора са напуснали селото и са се
установили в големите градове в България или в чужбина.
Медицинската сестра и социалният помощник към
центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Малко
Търново посещават Фина и Димо и им помагат в ежедневните нужди, като с професионални
грижи, внимание и разбиране разсейват тъгата и самотата, в която са потънали възрастните
хора. Историята на Фина и Димо може да бъде прочетена тук.
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Трябва да има и добри хора в този свят: Здравка е един
от възрастните хора от Пловдив, на които сътрудниците
към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в града
помагат. Получава грижи от тях, след счупване на ръка.
Сама е от пет години, след смъртта на съпруга си.
Историята на Здравка може да бъде прочетена тук.

Най-много ме радват децата: Станка е на 83 години.
Живее в странджанското село Граматиково, а зимите
прекарва в Пловдив, при дъщеря си. Има проблеми с
коленете, трудно се придвижва сама. През 2017 г., по време
на зимния си престой в Пловдив, Станка прекарва инсулт.
Историята на възрастната жена може да бъде прочетена тук.

5. Разходно-оправдателни документи (приложения)
Всички разходи, направени със средствата, събрани от кампанията „Избери, за да помогнеш” –
2018 г., са извършени и платени в периода 01.11.2018 г. – 30.06.2019 г. и възлизат на общата
стойност от 49 002,88 лв.
Всички разходно-оправдателни документи са описани в Приложение 1 – Финансов отчет, и
са приложени в сканиран вид.
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