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Фотографія на обкладинці:
Сергій, 27 років.
 и познайомилися з ним у теплотрасі.
М
У 15 він потрапив до в’язниці. Коли за
12 років вийшов звідти, повернутися
в рідний Крим не міг, бо не мав паспорта,
та й Крим уже був окупований. Коли Сергій
познайомився з братом Себастіаном
Янковським ОМІ, координатором Програми
«Кухня для бездомних “Карітас-Спес”»,
той забрав його на реколекції та почав
опікуватися ним.
Фотографію зроблено під час Акції
«Святий Миколай для бездомних», яку
ми присвятили пошукам людей, що не
приходять на ті місця, де Місія роздає
їжу. Бездомним, які мешкають у київських
теплотрасах, ми везли харчі, теплі речі,
тазики для прання, пральні порошки.
Під землею, у повній темряві, серед
розкиданого сміття, присвічуючи ліхтарем,
ми шукали людей, для яких це світло стало
світлом надії.

Редактор Тетяна Калініченко
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Звіт, який ви тримаєте в руках, — підсумок нашої річної
праці та вдячності Богу за все, що нам удалося зробити.
Щороку, крім запланованих справ, завжди є проєкти,
які планує сам Бог. Для мене найбільшим проєктом
2019 року стало відкриття Дому святого Йосипа, третього
в рамках проєкту «Надія». Тут завдяки належним умовам
одинокі матері мають змогу виховувати своїх дітей,
знаходять захист від насильства та втішаються щастям
розквітлого материнства. Ми створили всі умови для
того, щоб і мама, і діти були щасливими. Це, на мою
думку, найбільше досягнення.

Любов до ближнього — це обов’язок
кожного християнина та завдання всієї
церковної спільноти. Діла милосердя,
вчинені для вдів і сиріт, в’язнів, хворих
і нужденних, становлять суть Церкви.
Завдяки нам великі організації помічають
потреби простої людини та співтворять
справедливе суспільство. У такий
спосіб ми стаємо з’єднувальною ланкою
ланцюга добра.

CARITAS-SPES.ORG

єп. Станіслав Широкорадюк
почесний президент Релігійної місії «Карітас-Спес»,
модератор Місії від Конференції єпископату РКЦ в Україні,
єпископ Одесько-Симферопольської дієцезії

Образ майстерні, у якій кожен майстер
трудиться над плеканням ініціала
«людська гідність», полонив мою уяву.
Досі траплялося бачити словосполучення
«людська гідність», написаним у різних
варіаціях — з відтінком комерціалізації
чи комічності, — а от початок цього
розділу став іншим — виведеним
рукою невідомого каліграфа, який
гарним і чітким почерком написав у
Книзі Життя сторінки про милосердне
служіння. І дуже сподіваюся, що
таємничому Краснописцеві не забракне
чорнила, а майстрам, які трудяться над
поверненням краси людській гідності, —
сил для вірного служіння Йому та людині.

Щоразу дякую кожному доброчинцеві,
кожному волонтеру, кожному партнерові.
Завдяки вам ми цьогоріч знову змогли
підтримати понад 120 тис. людей.
Щонеділі я звершую Святу Месу за
добродійників «Карітас-Спес Україна»
та за всіх працівників, щоб ми й надалі
залишалися знаряддям милосердної
любові самого Бога — знаряддям
утішання й відновлення людини.

А ще я хочу наголосити на тому, що закордонні
жертводавці бажають допомагати саме через надійних
партнерів. Свідченням цього стала наша співпраця
з різними фондами й відкриття першого в Україні
дитячого паліативного стаціонару в Києві. Отож, нам
довіряють, а ми завдяки цій довірі робимо сьогодні
великі справи.

—

З початком нового року відкрилася
нова сторінка мого священницького
життя. Розпочався розділ, присвячений
служінню в Місії «Карітас-Спес Україна».

—

о. Петро Жарковський
президент Місії «Карітас-Спес Україна»

—

о. В’ячеслав Гриневич SAC
генеральний секретар Місії «КарітасСпес Україна»
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ХТО МИ?
Релігійна місія «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні є однією із
48 учасників Федерації «Карітас Європа» та членом «Карітас Інтернаціоналіс»,
глобальної конфедерації, яка об’єднує 162 католицькі організації. В Україні Місія
працює в усіх регіонах, маючи Національний офіс і сім регіональних осередків,
які діють у кожній дієцезії Римсько-Католицької Церкви (РКЦ).

—
—

Наша місія

CARITAS-SPES.ORG

Наша візія

Цінності

Щорічно «Карітас-Спес Україна» забезпечує допомогою

120 000 бідних людей. Це і літні особи, і самотні, і люди з інвалідністю,

і діти й молодь, і студенти, і сім’ї, що опинилися в складних життєвих
обставинах, і безробітні, і представники інших вразливих категорій суспільства.

«Карітас-Спес Україна» сприяє встановленню соціальної
справедливості, пропагуючи християнське милосердя.
Наша діяльність спрямована на: подолання бідності,
встановлення справедливості та відновлення гідності
людини незалежно від її віросповідання, кольору шкіри,
національності, політичних чи світоглядних переконань.

Плекати милосердну любов і надію в діях

Побудувати цивілізацію любові, справедливості
й миру, що дасть змогу подолати бідність, встановити
справедливість і відновити гідність кожної людини
в усіх регіонах України

До головних джерел, якими надихається та керується
«Карітас-Спес Україна», належать: соціальна доктрина
Католицької Церкви, вчення Євангелія і Церкви та
чинне законодавство. В основі щоденної діяльності Місії
лежать три принципи: пошана до людини, солідарність
і субсидіарність.

Близько 5 000 дітей було охоплено
опікою «Карітас-Спес» протягом
2019 року
Близько 200 молодих людей мають
змогу здобувати освіту завдяки
стипендіальній програмі
Близько 150 старших осіб знайшли
свій дім в Будинках Милосердя Місії
Понад 12 000 родин та самотніх щорічно
знаходяться на обліку соціальних
центрів «Карітас-Спес Україна»
і отримують постійну допомогу по
гуманітарних, освітніх та медичних
програмах
Понад 100 000 бідних і бездомних
отримують постійну допомогу по
всій Україні
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Пульмо

Чернігів

Луцьк

Старий Яричів

Баранівка
Буртин
Любар

Пнікут
Львів

1
2

Львівська
Архідієцезія

3

Одесько-Сімферопольська
Дієцезія

4

Харківсько-Запорізька
Дієцезія

5

Кам'янець-Подільська
Дієцезія

6

Мукачівська
Дієцезія

7

Луцька
Дієцезія

Зарічани

Київ

Хуст

Коротич

Фастів

Харків

Полтава

Оратів

Хмельницький

Кременчук
Вінниця

Мукачеве

Яблуниця

Дніпро

Кам’янець-Подільський

Запоріжжя

Національний
офіс

Одеса

Бердянськ

Дієцезіальні
офіси
Регіональні
офіси

Тимчасово окуповані
території

Житомир Брусилів

Ярмолинці

Ужгород

Київсько-Житомирська
Дієцезія

Суми

Олександрівка

Місцеві
осередки
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1.

ПРОЄКТИ
2019 РОКУ
1.1. ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
МЕНЕДЖМЕНТУ «КАРІТАС
ІНТЕРНАЦІОНАЛІС»
Упродовж 27 травня — 7 червня 2019 року Національний
офіс «Карітас-Спес Україна» провів двотижневу
самоперевірку уніфікації менеджменту Стандартів
«Карітас Інтернаціоналіс», яка є обов’язковою для всіх
членських організацій, котрі входять до конфедерації
«Карітас». Самоперевірка — це перший великий крок на
шляху до вдосконалення роботи організації відповідно
до Стандартів.

На початку 2020 року Місія «Карітас-Спес Україна» отримала фінансування від
«Організейшн девелопмент солідаріті систем» («Organization Development Solidarity
System») і скерувала його на реалізацію Плану поліпшення, який передбачає два
головні вектори діяльності: організаційний розвиток і вдосконалення фінансової
системи Місії. Також дорадчу та фінансову підтримку надав «Карітас США» —
«Католік реліф сервіс» («Catholic Relief Services»).

ЩО ЗРОБЛЕНО 2019 РОКУ:

—

розпочато роботу зі зміни Статуту;

—

розроблено «Стратегію 2020–2023»;

—
—
—

введено в дію документацію із запобігання насильству
й корупції (Політики, Кодекси тощо);
відбувся поступовий перехід на прозоре фінансування;
узято до відома рекомендації щодо зміни керівництва
організацією, та розпочато роботу зі створення правління
й наглядової ради Релігійної місії «Карітас-Спес Україна».

Проєкт профінансувала конфедерація «Карітас Європа».
CARITAS-SPES.ORG
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1.2. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУ
«ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
У січні 2019 року Місія «Карітас-Спес Україна» за підтримки уряду Німеччини та
Фонду німецьких католиків «Реновабіс» («Renovabis») розпочала втілювати в життя
трирічний проєкт «Зміцнення місцевої самоорганізації та громадської активності
в Україні». Цей план передбачає, що в громадах з ініціативи римсько-католицьких
парафій буде створено умови, потрібні для надання населенню якісних соціальних
послуг, які стануть відповіддю на потреби самих громад. Проєкт скерований
на посилення наявного потенціалу місцевої самоорганізації та громадянської
активності шляхом підготовки місцевих волонтерів, активних вірян у різних
регіонах України.

ЩО ЗРОБЛЕНО 2019 РОКУ:

—

CARITAS-SPES.ORG

—
—

повідомлено всі громади РКЦ та на публічному конкурсі
обрано учасників проєкту, яких внесено в навчальну
програму;
проведено (29–30 червня та 1–2 липня 2019 року) два
тренінги із «Соціального менеджменту» для 40 осіб;
проведено (29 липня – 2 серпня 2019 року) п’ятиденну Літню
школу соціального підприємництва та соціальних інновацій
для 40 осіб;
організовано (26 листопада 2019 року) Всеукраїнський
суспільний форум «Участь активних громадян у соціальному
розвитку громад» для 100 учасників.

Навчальні модулі стали першим етапом на шляху до формування в семи осередках
Місії проєктних команд, які виявлятимуть пріоритетні проблеми, складатимуть
плани їх вирішення і в такий спосіб розширюватимуть систему соціальних послуг
Римсько-Католицької Церкви.
Загалом проєкт «Зміцнення місцевої самоорганізації та громадської активності
в Україні» за три роки покликаний посилити волонтерську соціальну активність
у громадах і залучити ресурси місцевих громад до самоорганізації. Досягнути цього
заплановано шляхом розвитку діалогу між осередками «Карітас-Спес Україна»,
активними громадськими групами, парафіяльними осередками, представниками
місцевої влади, підприємцями, що сприятиме побудові якісного громадянського
суспільства.

CARITAS-SPES.ORG
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1.4. ВІДКРИТТЯ ТРЕТЬОГО ДОМУ
ПРОЄКТУ «НАДІЯ» (СМТ КОРОТИЧ)

1.3. ВІДКРИТТЯ ДИТЯЧОГО ПАЛІАТИВНОГО
СТАЦІОНАРУ
3 вересня «Карітас-Спес Україна» та Благодійний фонд імені святого Луки
Войно-Ясенецького завдяки плідній співпраці відкрили перший у Києві дитячий
паліативний стаціонар на 5–6 місць. Це відділення діє при Інституті педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової Національної академії
медичних наук.
Відділення оснащене апаратами, що дають змогу проводити інтенсивну
терапію, а також апаратами респіраторної підтримки й моніторингу стану
пацієнтів. Окрім того, у стаціонарі створено умови для перебування разом із
маленьким пацієнтом мами чи тата. Завдяки наявності в Інституті хірургічного
відділення паліативним пацієнтам зможуть встановлювати гастростоми,
трахеостоми і т. ін. Унікальність закладу полягає в його мультидисциплінарності,
адже це дає змогу надавати всю потрібну дитині допомогу, зокрема
реанімаційну, на місці.
Паліативне відділення «Маленькі серця» відремонтовано й оснащено завдяки
співпраці Релігійної місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні
і Благодійного фонду імені святого Луки Войно-Ясенецького з фундаторами
з Австрії — «Мерк-Фемілі-Фундейшн» («Merck Family Foundation»), Фондом
«маленькі серця» та Фондом Герберта Степіча («H. Stepic CEE Charity»).

19 жовтня Релігійна місія «Карітас-Спес» РимськоКатолицької Церкви в Україні відкрила в селищі Коротич
біля Харкова Дім святого Йосипа. Цей заклад, заснований
у рамках проєкту «Надія», став третім із-поміж тих, які
зорієнтовані на допомогу самотнім матерям із дітьми.
У ньому можуть проживати вісім матерів з дітьми, які
пройшли перший і другий етапи та здатні жити цілком
самостійно.
Дім став, так би мовити, місцем на півдорозі, адже тут
матері і забезпечені захистом, і мають змогу розпочати
нове життя. У всіх трьох будинках з матерями та дітьми
працюють сестри зі згромадження Сестер Малих Місіонерок
Милосердя (Оріоністок).
Третій будинок проєкту «Надія» придбано торік на кошти,
зібрані в рамках Акції «Папа для України». Завдяки
фінансуванню численних жертводавців з різних країн
Місія «Карітас-Спес Україна» здійснила реконструкцію та
облаштування дому.

Фото з відкриття Дому св. Йосипа: credo.pro
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2.

РЕСУРСНІ
ПРОЄКТИ

Табір «Надія» в Зарічанах — один з п’яти дитячих відпочинкових центрів
Релігійної місії «Карітас-Спес Україна». Табір щорічно приймає близько
800 дітей з усієї України. Наявність такого спортивного комплексу дає
змогу проводити спортивні змагання, а на футбольному полі ще й заняття
з групами маломобільних дітей. Інфраструктура розрахована на людей на
інвалідних візках.
Футбольний майданчик у таборі «Надія» збудовано за кошти Дитячої місії
з Німеччини «Кіндерміссіонсверк Ді Штернзінгер» («Kindermissionswerk Die
Sternsinger»).

2.1. ВІДКРИТТЯ СТАДІОНУ
У ВІДПОЧИНКОВОМУ КОМПЛЕКСІ
«НАДІЯ» (С. ЗАРІЧАНИ)
17 червня Релігійна місія «Карітас-Спес» відкрила
в дитячому таборі «Надія» в Зарічанах біля Житомира
сучасне поле для міні-футболу та спортивно-ігровий
майданчик. Було облаштовано:

—

обгороджене поле для міні-футболу (22 х 42 м)
з професійним штучним покриттям;

—

спортивний комплекс;

—

ігровий майданчик.
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2.2. КОТЕЛ ДЛЯ
ПРИФРОНТОВОГО ЦЕНТРУ
«КОВЧЕГ»

2.3. РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ОФІСУ
«КАРІТАС-СПЕС УКРАЇНА»

2.5. ПЕРЕОБЛАДНАННЯ Й ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ
КИЇВСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
ІМЕНІ ЙОАНА ПАВЛА ІІ

Мета проєкту — поліпшити становище дітей,
які проживають у сірій зоні проведення
антитерористичної операції (АТО) / операції
об’єднаних сил (ООС) в околицях Маріуполя
та відвідують дитячий християнський центр
«Ковчег».

Упродовж 1–25 серпня відремонтовано
й переобладнано приміщення Національного офісу
«Карітас-Спес Україна» на вул. Костельній, 7 у Києві.
Зокрема облаштовано робочі місця для п’яти нових
працівників, підвищено безпеку офісу, створено
архів, збільшено кількість санвузлів, встановлено
систему кондиціонування, поліпшено загальні умови
праці для персоналу.

У київському Центрі імені Йоана Павла ІІ (вул. Анни Ахматової, 3а)
розпочалися ремонтні роботи, мета яких — створити в закладі Родинний
центр «Світлиця» та Медично-діагностичний центр.

Дуже важливо, щоб діти з прифронтових сіл
сірої зони мали простір, де могли б відпочивати,
проводити вільний час, спілкуватися
з ровесниками, займатися творчістю й спортом,
виконувати домашні завдання тощо. Саме таким
простором для юних мешканців селищ сірої зони
є дитячий християнський центр «Ковчег».
Центр «Ковчег» регулярно відвідує близько
120 дітей віком від 6 до 16 років, які
проживають у 13 населених пунктах сірої зони
(Бердянське, Піонерське, Сопіне, Приморське,
Виноградне, Лебединське, Талаківка, Гнутове,
Павлопіль, Черненко, Пищевик, Старогнатівка,
Новогригорівка).
За кошти, які надала благодійна організація
«Карітас Польща» («Caritas Polska»), Місія
«Карітас-Спес Україна» придбала й встановила
котел ТГУ-1000 потужністю 75 кВт виробництва
компанії «Макагротех» та всі елементи системи
опалення, а також перевірила функціонування
всього обладнання.

Ремонт офісу здійснено за кошти бельгійського
фонду «Всесвітня місійна допомога» («Wereld Missie
Hulp») та німецьких дієцезій Аугзбурга та Айхштетта.

2.4. СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ
В ЇДАЛЬНІ (С. ЯБЛУНИЦЯ)
Їдальня в дитячому таборі в с. Яблуниці може
вмістити одночасно 330 осіб, але донедавна була
непристосована для приймання зимових заїздів.
Ситуація змінилася після встановлення в приміщенні
їдальні системи опалення. Крім того, було створено
комфортні умови для працівників кухні. Проєкт,
згідно з договором із благодійною організацією
«Карітас Польща» («Caritas Polska»), утілено в життя
впродовж 16 листопада — 31 грудня 2018 року.
2019 року Місія «Карітас-Спес Україна» прозвітувала
про виконану роботу.

Протягом 2019 року відремонтовано нижнє приміщення (стіни, підлога,
вентиляція), відремонтовано фасад, дах, замінено вікна, демонтовано
внутрішнє приміщення. Тепер відбувається планування внутрішніх робіт.
Проєкт реалізуємо за кошти Дитячої місії з Німеччини «Кіндерміссіонсверк
Ді Штернзінгер» («Kindermissionswerk Die Sternsinger»).
Медично-діагностичний центр — це проєкт, який Місія «Карітас-Спес
Україна» втілює в життя в співпраці з Міжнародним благодійним фондом
«Сприяння розвитку медицини». У рамках пілотної роботи Медичнодіагностичного центру лікарі-волонтери провели щомісячний прийом,
під час якого кваліфіковані дерматологи, офтальмологи, ендокринологи
та неврологи здійснили безоплатну діагностику та огляд пацієнтів. Окрім
того, відвідувачі Центру мали змогу зробити безплатні ультразвукові
дослідження, електрокардіографію та виміряти рівень цукру в крові.
За призначенням лікаря-офтальмолога в закладі безоплатно видавали
окуляри. Першочергово діагностику провели парафіянам РКЦ, соціально
незахищеним особам та представникам інших верств населення.
Цей проєкт Місія «Карітас-Спес Україна» реалізовує за кошти фонду
«Гільфсверк Ліхтенштейн» («Hilfswerk Liechtenstein»).
CARITAS-SPES.ORG
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2.6. ІНКЛЮЗИВНИЙ КОРПУС ДЛЯ ДІТЕЙ
З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ІНВАЛІДНОСТІ
(С. ЗАРІЧАНИ, КОРПУС 10)
Розуміючи, що конче потрібно поглиблювати роботу з дітьми з інвалідністю,
Релігійна місія «Карітас-Спес Україна» навесні 2018 року розпочала реалізувати
новий проєкт у рамках широкої програми реконструкції та оновлення власних
реабілітаційних і оздоровчих центрів для дітей з особливими потребами.
Спочатку існував план відновити й переобладнати старий літній корпус, але
згодом, зважаючи на бажання розгорнути набагато масштабнішу роботу
з людьми з інвалідністю, було вирішено побудувати новий корпус № 10, який
упродовж року міг би прийняти близько 800 дітей з особливими потребами —
дітей із синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем, аутизмом, вадами
рухового апарату тощо.
За фінансової підтримки Посольства Японії в Україні започатковано проєкт
«Поліпшення санітарних умов спального корпусу № 10» на території бази
відпочинку «Надія» Релігійної місії «Карітас-Спес Україна» в с. Зарічанах.
Цей план здійснювано в рамках Грантової угоди за програмою «Кусаноне» —
японською урядовою програмою, якою передбачено надання грантової
допомоги на проєкти, пов’язані з людською безпекою.
До кінця 2018 року за додаткові кошти, які надала благодійна організація
«Карітас Падерборн» («Caritas Paderborn»), зведено й утеплено корпус центру
в Зарічанах, накрито його дахом, встановлено вікна, придбано частину
матеріалів для внутрішнього оздоблення й ремонту. Крім того, розпочато
приготування до внутрішніх ремонтних робіт.
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У 2019 році на будівництво центру надійшло фінансування від Фондів:
Вілфріда та Марти Ензінгер («Die Wilfried und Martha Ensinger Stiftung»), Єпархії
Лімбург («Bistum Limburg»), Архідієцезії Бамберг («Erzbistum Bamberg»), «Церкви
в потребі» («Kirche in Not ein pastorales Hilfswerk»), Асоціації Карітас Архієпархії
Падерборн («Caritasverband für das Erzbistum Paderborn»).

2.7. ЗАКУПІВЛЯ
КУХОННОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ВІДПОЧИНКОВИХ
КОМПЛЕКСІВ У СЕЛАХ
ОЛЕКСАНДРІВКА
Й ЗАРІЧАНИ

2.8. ОНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ В ТРЬОХ
ВІДПОЧИНКОВИХ
ЦЕНТРАХ «КАРІТАССПЕС УКРАЇНА»

У квітні 2019 року закуплено й встановлено
професійне обладнання для кухонних блоків
у двох відпочинкових центрах — у комплексі
«Надія» (с. Зарічани) та оздоровчому центрі
в с. Олександрівці Житомирської області,
де також функціонує дитячий відпочинковий
табір і Дім Милосердя.

Три дитячі відпочинкові табори — у селі
Яблуниця Івано-Франківської області
та селах Зарічани й Олександрівка
Житомирської області — під’єднано до
системи пожежної сигналізації і виведено на
пульт спостереження. Датчики встановлено
в кожному приміщенні, що забезпечує
належний контроль за пожежною безпекою.

Було закуплено й встановлено холодильне
обладнання, індукційні печі, електроплити,
витяжки, міксери, комбайни, тістоміси,
хлібо- й овочерізки та інше спеціальне
кухонне обладнання. Духові шафи,
рукомийники, посудомийки тощо.
Завдяки цьому вдалося суттєво оптимізувати
витрати на електроенергію, заощадити час
на приготування їжі та поліпшити процес
зберігання продуктів.

Цей проєкт передбачає дотримання
Політики захисту дітей і виконання
державних вимог утримання таборів.
У корпусі розміщено плани й схеми
евакуації, для дітей проводять інструктажі
з пожежної безпеки, усі дерев’яні конструкції
оброблено протипожежними речовинами.
Крім того, у центрах щороку перевіряють
протипожежне приладдя (обслуговування
вогнегасників).

Проєкт реалізовано за кошти
Фонду німецьких католиків
«Реновабіс» («Renovabis»).

Проєкт реалізовано за кошти Фонду
німецьких католиків «Реновабіс»
(«Renovabis»).
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3.

ПРОЄКТИ,
СПРЯМОВАНІ
НА ПІДТРИМКУ
ДІТЕЙ
І МОЛОДІ
Для «Карітас-Спес Україна» робота з дітьми залишається
одним з пріоритетних напрямів діяльності. Особливу увагу
ми надаємо дітям з родин, які перебувають у складних
життєвих обставинах, дітям з вірусом імунодефіциту людини
/ синдромом набутого імунодефіциту та різними формами
інвалідності, дітям з прифронтових територій, з ромських
родин і дітям, позбавленим батьківського піклування, які
зростають у наших дитячих будинках сімейного типу.

ЗАГАЛОМ БІЛЬШЕ 5000 ДІТЕЙ БУЛО ОХОПЛЕНО ОПІКОЮ
«КАРІТАС-СПЕС» ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ.

2019 року понад 2000 дітей оздоровилися у відпочинкових таборах «КарітасСпес Україна». Програму вдалося реалізувати завдяки фінансуванню таких
фондів та організацій: «Реновабіс» («Renovabis»), «Мданстане е. В.» («Mdanstane
e.V.»), «Карітас Австрія» («Caritas Austria»), Фонд Вілфріда та Марти Ензінгер
(«Die Wilfried und Martha Ensinger Stiftung»), Конференція католицьких єпископів
США («United States Conference of Catholic Bishops»), Дитяча місія з Німеччини
«Кіндерміссіонсверк Ді Штернзінгер» («Kindermissionswerk Die Sternsinger») та
«Карітас Падерборн» («Caritas Paderborn»).

CARITAS-SPES.ORG

22

24

25

КАРІТАС-СПЕС / РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

У 19 дитячих будинках сімейного типу 240 дітей, позбавлених батьківського
піклування, знайшли родини й любов. У цих закладах перебувають не лише
круглі сироти, а й так звані соціальні сироти, батьків яких позбавлено опікунських
прав. Діти відвідують загальноосвітні школи та дитячі садочки (якщо дозволяє
стан здоров’я). Деякі з них надзвичайно обдаровані, тож опікуни намагаються
розвивати їхні таланти, водять їх на різні гуртки. Водночас є й такі, яким навіть
навчання в школі дається дуже важко, тому для них наймають репетиторів.
Найбільші статті витрат — це продукти харчування та різні навчально-виховні
заняття для дітей. Держава виділяє на кожну дитину в середньому 3 тис. гривень на
місяць. Ця сума не покриває навіть третини витрат, тому опікуни та «Карітас-Спес
Україна» постійно залучають нових спонсорів.
У 14 садочках, розкиданих по всій Україні, виховується понад 700 дітей.
У 6 центрах «Світлиця» перебуває більше 400 дітей. Окрім того, уже цього року
в Мукачевому відкрився Кризовий центр для родин, що опинилися в складних
життєвих обставинах, який можуть відвідувати діти із ще 15 родин, що перебувають
під опікою центру.
У 2 будинках проєкту «Надія» для самотніх матерів з дітьми одночасно можуть
перебувати понад 11 матерів та 18 дітей. У багатьох випадках досвід проживання
в будинку спонукав вагітних матерів не робити аборт і зберегти дитину. Крім того,
якби не згаданий центр, то в багатьох матерів дітей забрали б ще в пологовому
будинку, бо їхні побутові умови були незадовільними. Від моменту започаткування
проєкту «Надія» (з 2011 року) через його структури пройшло близько 80 матерів
і понад 100 дітей.
У 8 гуртожитках, які належать Місії, мешкає 187 студентів, які сплачують за
проживання символічну суму. «Карітас-Спес Україна», утримуючи ці гуртожитки,
інвестує в навчання молоді, а 131 талановитим молодим людям з бідних родин
виплачує стипендії на здобуття освіти. Найбільшими спонсорами цієї програми
2019 року стали фонди Вілфріда та Марти Ензінгер («Die Wilfried und Martha
Ensinger Stiftung») та «Кроссінґ бордерс» («Crossing Borders»).
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4.

БУДИНКИ
МИЛОСЕРДЯ
ДЛЯ САМОТНІХ
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
У 4 Будинках милосердя, якими опікується Місія, понад
сотні стареньких людей забезпечено довічний притулок,
життя в спільноті та гідну страрість. А ще цьогоріч
заплановано відкрити Будинок милосердя в Закарпатській
області. Ця подія має відбутися восени 2020 року.

Державні установи соціального спрямування не приймають людей
похилого віку, у яких є рідня. Ця норма не стосується літніх людей,
які мають дітей-інвалідів і дітей, котрі вже самі стали пенсіонерами.
Тобто літня людина, у якої є дорослі працездатні діти, навіть
маючи бажання, не може претендувати на місце в державному
будинку престарілих, тож недержавні заклади такого типу — Доми
Милосердя — залишаються єдиною надією в таких випадках. На
жаль, деколи обставини складаються так, що люди похилого віку не
можуть перебувати поруч зі своїми рідними. Хтось із дітей проживає
за межами України, хтось перебуває на заробітках за кордоном,
хтось сам важко хворіє і не може доглядати за немічними батьками.
Трапляються також і інші, часом дуже сумні, ситуації.
Більшість мешканців будинків має понад 70 років, а найстаршим —
поза 90.
Наглядають за літніми людьми і дбають про них кваліфіковані
працівники. Особливу увагу надають тим, хто потребує постійного
медичного догляду.
У кожному з Будинків милосердя, підопічним забезпечують не лише
догляд, а й духовну опіку. Тут діє духовна й культурна програма,
завдяки якій людина відчуває, що живе в спільноті, котра заміняє
їй родину. Для тих, хто може ходити є можливість щодня відвідувати
Святу Месу, маломобільним працівники і волонтери допомагають
дістатися Костелу, а лежачим священник уділяє таїнства
в їх кімнатах.
Для всіх підопічних, що перебувають у Будинку милосердя, сестри
й працівниці намагаються влаштовувати такі самі свята, як вони
мали в родині. Тут, зокрема, святкують дні народження, а раз на
місяць звершують спільну Месу за всіх іменинників і вітають їх усіх.
Часом волонтери приносять на свята подарунки, влаштовують
творчі вечори, або розваги. Часто до Будинків милосердя приходять
школярі, які приносять власноручно виготовлені гостинці.
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5.

ДОПОМОГА
БІДНИМ
І БЕЗДОМНИМ
У 23 осередках Місії близько 100 000 бідних і бездомних
осіб мають змогу отримувати допомогу, якої потребують
найперше: гарячі обіди, продуктові набори, одяг та речі
першої потреби.
Кризові тенденції світової економіки загрожують
невтішними наслідками, особливо для країн на території
яких триває війна. Міжнародний валютний фонд інформує,
що в Україні дохід на одну особу з урахуванням реальної
купівельної спроможності національних валют в 3,5 рази
менше, ніж у сусідній Польщі, та вдвічі – ніж у сусідній
Білорусі. А за даними Державної служби статистики,
заборгованість українців за оплату житлово-комунальних
послуг на кінець січня 2020 року становила 67,0 млрд грн.
Організація роботи благодійних їдалень і виїзних кухонь
для бідних та бездомних – це одна із найперших програм
«Карітас-Спес Україна», спрямованих на порятунок життя
шляхом забезпечення базових потреб людини, яка
перебуває за межею бідності.

Перші благодійні кухні, які Місія відкрила на сході України, працюють уже
24 роки. Станом на кінець 2019 року на всій території України діє 23 осередки
благодійних кухонь, у яких мають змогу постійно харчуватися понад 30 000 осіб.
Зокрема, кухні Місії працюють у ромських таборах, відкриті для переселенців,
бездомних, а також для кожного, хто потребує такого виду допомоги.
У Києві завдяки співпраці Місії зі згромадженням Облатів Непорочної Марії вже
вісім років діє виїзна кухня для бездомних і бідних. Двічі на тиждень команда
«Карітас-Спес Україна» на чолі з братом Себастіаном Янковським ОМІ готує
і розвозить гарячі обіди у шість різних місць. Харчуватися в такі місця щоразу
приходить близько 200 осіб.
Крім того, київська програма для бездомних організовує для своїх підопічних
духовну й відпочинкову програму: звані обіди, пікніки, виїзні реколекції та
вуличні акції. Такі заходи відвідують церковні ієрархи, а культурну програму для
бездомних готують волонтери та запрошені колективи.
Програма діє завдяки пожертвам приватних жертводавців і вірян РКЦ.
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6.

ЩОРІЧНІ
АКЦІЇ
6.1. ВСЕУКРАЇНСЬКІ МЕДИЧНІ АКЦІЇ
Наприкінці 2019 року Місія «Карітас-Спес Україна»
в співпраці з Міжнародним благодійним фондом
«Сприяння розвитку медицини» започаткувала виїзні
медичні акції. Команда лікарів-волонтерів, домовившись
із настоятелями римсько-католицьких парафій,
приймала пацієнтів у храмових чи парафіяльних
приміщеннях у різних куточках України. Загалом
за листопад і грудень 2019 року понад 1200 осіб у 12
населених пунктах скористалися послугами з медичної
діагностики (це понад 10 000 медичних послуг) та за
призначенням лікаря отримали окуляри. Парафії
покривали тільки транспортні витрати й харчування
лікарів. Для пацієнтів уся допомога була безоплатною.

6.2. «РІЗДВЯНА СВІЧКА»
Акція «Різдвяна свічка», яку щороку проводить
«Карітас-Спес Україна», пройшла цьогоріч в ОдеськоСімферопольській, Харківсько-Запорізькій, КиєвоЖитомирській дієцезіях та Львівській архідієцезії РКЦ.
Загалом було продано понад 10 тис. свічок. Усі кошти,
зібрані в такий спосіб, кожен осередок «Карітасу»
спрямував на різні види соціального служіння: на
різдвяні й новорічні подарунки для дітей-сиріт,
дітей з малозабезпечених родин, дітей вимушених
переселенців із зони проведення АТО/ООС, а також на
підтримку родин, які перебувають у потребі.

6.3. «РІЗДВЯНИЙ АНГЕЛ»
Завдяки допомозі приватних спонсорів «маленькі
серця» («kleine herzen»), 144 дитини отримали на
Різдво персональні подарунки. Це були діти з бідних
родин і діти, позбавлені батьківського піклування.
Цю щорічну акцію, яка називається «Різдвяний ангел»,
Місія проводить уже третій рік поспіль.
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6.4. БЛАГОДІЙНА
ДОПОМОГА
ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ
СІМЕЙНОГО ТИПУ ВІД
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФІРМИ
«ФАРМАК»

До свят 104 дитини з 12 дитячих будинків
сімейного типу, якими опікується Місія
«Карітас-Спес Україна», отримали солодкі
подарунки від нашого постійного партнера
— фармацевтичної компанії «Фармак».
Це були діти із закладів у Київській,
Житомирській, Хмельницькій і Львівській
областях.
Окрім того, кожен будинок отримав
комплект ліків загального застосування,
до якого увійшли вітаміни, різні препарати
від застуди і вірусів, жарознижуючі
й протигрибкові засоби, а також інші
препарати, потрібні для укомплектування
домашніх аптечок.

6.5. ЗИМОВИЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ В АВСТРІЇ

2019 рік оголосили в Австрії роком України й української культури. Таке
рішення видається цілком логічним, адже уряд цієї держави протягом
останніх п’яти років активно підтримує Україну, а сама Австрія займає
дев’яте місце серед країн, що є найбільшими інвесторами України.
На запрошення парламенту Австрії десятеро дітей віком від 9 до 13 років
із будинків сімейного типу, якими опікується Релігійна місія «Карітас-Спес
Україна», провели тиждень канікул в австрійському місті Вайдгофен. Це були
діти з київського Дитячого будинку св. Йосипа (двоє), житомирського Дому
Марії (троє) та вихованці із закладу в с. Пнікут Львівської області (п’ятеро).
В Австрії вони перебували в супроводі двох вихователів.
Ідея проєкту виникла під час робочого візиту президента Національної
ради Австрії Вольфганга Соботки в Україну. Обрати дітей для цієї програми
з карітасівських дитячих закладів запропонувала австрійська організація
«маленькі серця» на чолі з Паскаль Вайє, яка вже понад десять років
опікується дитячими будинками сімейного типу «Карітас-Спес Україна».
Для дітей було складено насичену й цікаву програму відпочинку. Зокрема,
вони вчилися кататися на лижах, відвідували музеї, ходили в походи,
малювали, ліпили з глини. Запам’яталася дітям також екскурсія до
австрійського парламенту.
Крім дітей з України, у рамках цієї поїздки Австрію відвідало й десятеро
дітей із Росії. Пан Соботка наголосив на важливості такого спілкування
між представниками молодого покоління. Акція відбулася за кошти Фонду
«маленькі серця».
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6.6. ДОПОМОГА ХВОРИМ НА
ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ
Релігійна місія «Карітас-Спес Україна» вже
16 років поспіль допомагає людям, хворим
на фенілкетонурію, продуктовими наборами,
підтримуючи підопічних житомирського фонду
боротьби з цією недугою. У комплексі «Надія»
(с. Зарічани) Місія з 2004 року організовує акції
для хворих на фенілкетонурію.
2019 року такий захід уперше провели на
Волині. Цю акцію здійснили не лише для того,
щоб передати 82 родинам, котрі борються зі
згаданою генетичною хворобою, низькобілкові
продукти, а й для того, щоб продемонструвати,
якою важливою є взаємна підтримка.
«Карітас-Спес Україна» почала допомагати
хворим на фенілкетонурію завдяки зустрічі

6.7. АКЦІЯ «ЗИМОВЕ
ВЗУТТЯ — ДІТЯМ»
з одиною благодійників із Німеччини —
пані Мартою й паном Вілфрідом Ензінгерами,
які, дізнавшись про діяльність Місії в Україні,
виявили бажання підтримати деякі проєкти.
Одним із них власне й стала допомога дітям,
хворим на фенілкетонурію. Фінансувати цю
допомогу пані Марта запропонувала, зокрема,
і тому, що її чоловік теж має це захворювання.
Недуга пана Вілфріда Ензінгера не завадила
йому стати щасливим чоловіком, татом, дідусем
і успішним бізнесменом, а також отримати
чимало нагород за благодійність і заслуги
перед країною. Крім того, пана Вілфріда було
нагороджено Папським лицарським орденом
святого Сильвестра — державною нагородою
Ватикану для мирян, які мають заслуги перед
Католицькою Церквою та Святим Престолом.

Акцію «Зимове взуття — дітям» «Карітас-Спес
Україна» проводить уже вісім років поспіль. 2019
року цей захід відбувся у восьми осередках Місії,
розміщених у Києві, Житомирі, Ворзелі, Харкові,
Коротичі, Бердянську, Запоріжжі й Хмельницькому.
Загалом допомогу у вигляді зимового взуття
отримали 768 дітей із соціально незахищених
родин. Окрім того, у рамках цієї акції зимовим
взуттям були забезпечені вихованці наших дитячих
будинків сімейного типу та діти, які перебувають
в осередках проєкту «Надія». Допомогу було
надано завдяки фінансуванню фондів «Карітас
Падерборн» («Caritas Paderborn»), «Парафії
Лейнерц» («Gem. Lehnerz»), Фонду Вілфріда та
Марти Ензінгер («Die Wilfried und Martha Ensinger
Stiftung»).

6.8. ЩОРІЧНА АКЦІЯ
«КАРІТАС-СПЕС УКРАЇНА»
ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІДІЄЦЕЗІЇ
«ВЕЛИКОДНЯ ВИПІЧКА»
Кошти від продажу (виготовлення) випічки та
свічок Місія спрямовує на допомогу вбогим, літнім,
самотнім і злиденним людям, які відвідують кухню
«Карітас-Спес Україна» Львівської архідієцезії, де
щодня харчується понад 120 осіб. Під час цієї акції
реалізовано за пожертву понад 5 000. пасок і 2 000
пасхальних баранців.
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7.
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ПРОГРАМА
ЦЕРКОВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
2019 року відбулися три завершальні модулі навчальної
програми «Церковний менеджмент та адміністрування»
для дієцезіальних директорів «Карітас-Спес Україна».
Мета цього навчання полягала в підвищенні
організаційного потенціалу й фінансової стабільності
церковних структур і Місії шляхом поліпшення рівня
знань з управління, стратегічного планування, фінансів
і маркетингу.
У програмі взяли участь регіональні директори семи
дієцезій і працівники Національного офісу. Протягом шести
місяців учасники вчилися керувати проєктами, здійснювати
соціальний фандрейзинг, практикувати фінансовий
менеджмент і, як наслідок, оволоділи інструментами,
потрібними для впровадження змін у своїх організаціях.
Тренінг було організовано за фінансової підтримки Фонду
німецьких католиків «Реновабіс» («Renovabis»), з ініціативи
«Карітас-Спес Україна» та в співпраці з Українською
соціальною академією.
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8.

ГУМАНІТАРНІ
ВАНТАЖІ
За фінансування фондів «Всесвітня місійна допомога»
(«Wereld Missie Hulp») та «Тріумф серця» («Osteuropahilfe
«Triumph des Herzens»), а також парафіян храму Св. Михаїла
й колективу школи імені Гаммерлінга в м. Леондінг (Австрія)
2019 року через Національний офіс ввезено 120 тонн
гуманітарних вантажів. Здебільшого це був уживаний одяг,
якого потребують центри «Карітас-Спес Україна». Крім того,
на замовлення партнерських організацій завезено медичні
ліжка й набори для немовлят. Гуманітарні вантажі було
скеровано на підтримку проєктів Місії.

9.
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СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Соціальний бізнес та пов’язані з ним інвестиційні проєкти —
це ефективний механізм вирішення локальних соціальних
і економічних проблем територіальних громад та місцевих
осередків Місії. На сьогодні діють три благодійні пекарні
(у смт. Середнє на Закарпатті, у м. Оратів на Хмельниччині
та в с. Пнікут у Львівській області), які забезпечують
хлібом і здобою дитячі будинки сімейного типу, а також,
частково, і поблизькі школи й дитячі садки. У с. Заріччя
Львівській області успішно функціонує пасіка та ставки
для розведення риби. Прибуток, отриманий завдяки цьому
виробництву, іде на утримання дитячих будинків сімейного
типу в с. Пнікут. Ще одним успішним інвестиційним
проєктом є власна свічкарня, продукція якої дає змогу
проводити акцію «Різдвяна свічка». Купуючи продукцію,
яку виготовляють наші підприємства, люди в такий спосіб
підтримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської
опіки, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

БАЛАНС НА 31.12.2019

Актив

На початок
звітного року

На кінець звітного
року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

І. Необоротні активи

1095

8 333,3

7 749,0

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

2000

-

-

II. Оборотні активи

1195

154,7

1 342,6

Інші операційні доходи

2120

9 282,2

29 538,6

III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Інші доходи

2240

656,4

511,1

Баланс

1300

8 488,0

9 091,6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

9 938,6

30 049,7

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

(-)

(-)

Інші операційні витрати

2180

(9 938,6)

(30 049,7)

Інші витрати

2270

(-)

(-)

Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)

2285

(9 938,6)

(30 049,7)

Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)

2290

-

-

Податок на прибуток

2300

(-)

(-)

Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)

2350

-

-

Пасив
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Код рядка

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2019 РІК

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець звітного
року

I. Власний капітал

1495

4 353,7

-

II. Довгострокові зобов'язання, цільове
фінансування та забезпечення

1595

4 134,3

9 091,6

III. Поточні зобов'язання

1695

-

-

IV. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс

1700

-

-

1900

8 488,0

9 091,6
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Релігійна місія «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні
висловлює вдячність нашим партнерам, донорам, приватним
меценатам, вітчизняним і закордонним фондам, а також благодійним
місіям, які допомагають нам надавати благодійну допомогу, працюючи
в усіх згаданих вище напрямах. Запрошуємо до співпраці в рамках
чинних і нових проєктів.

