КАРІТАС-СПЕС / РІЧНИЙ ЗВІТ 2018

UKR

Даніель Рац — 9 років.
Хлопчик з багатодітної ромської
родини з с. Холмок Ужгородського
району Закарпатської області.
Родина хлопчика налічує п’ятеро
дітей, одна дитина померла,
молодша сестричка має ДЦП.
Даніель навчається в 3 класі
загальноосвітньої школи і відвідує
Центр «Карітас-Спес», який
працює в їхньому таборі.
Мріє мати власного коня і добре
грає в футбол.
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На фото Олександр Голдін, 82 роки.
Він корінний киянин, вже 58 років живе на вулиці.
Віднедавна побудував собі хатину в лісі і допомагає
лісникам охороняти природу. Олександр підопічний
програми «Кухня для бездомних Карітас-Спес».
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Нашу діяльність в «Карітас-Спес»
важко визначити виключно словом «праця»,
хоча цей річний звіт і інформує про
результати нашої роботи
Кожен, хто читатиме цей звіт, буде звертати увагу на різні виміри.
Перш за все — це число людей, яким вдалось допомогти, це
кількісні показники різних напрямків допомоги. Це — матеріальні
цінності, які можна виміряти побудованими Центрами, зведеними
будинками, тоннами гуманітарних вантажів, кількістю людей, які
були оздоровлені, нагодовані, врятовані.
За всіма цими цифрами стоїть людина в потребі, для якої ми
працюємо. Ці кількісні показники можна виміряти, але є ще одне,
що неможливо виміряти в цифрах і показати в цьому звіті. Це вимір
жертовного служіння. Тому що всі наші співробітники — служителі,
і для них це дещо інше, ніж просто «праця». Це служіння, яке
базується на любові до Бога і ближнього, і тут головне не тільки
те матеріальне, що ми даємо, а й те, що до людини, для якої ми
працюємо ми проявили любов, співчуття, стаємо співучасниками
її історії і цим самим даємо надію.
Я знаю точно, що навіть якщо ми не можемо допомогти абсолютно
кожній людині, яка є в потребі, але ми можемо огорнути її
милосердною любов’ю і дати їй надію — саме це й означають
латинські слова «Caritas-Spes».
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— Станіслав Широкорадюк
Почесний Президент Релігійної Місії «Карітас-Спес»,
Модератор Місії від Конференції єпископату РКЦ в Україні
єпископ Харківсько-Запорізький

Дорогі друзі!
Шановні партнери!
Перед Вами — звіт про
діяльність Релігійної Місії
«Карітас-Спес Україна» за
2018 рік. Вже 22 роки ми
продовжуємо працювати
над втіленням соціального
служіння Католицької
Церкви, спрямованого
на: припинення бідності,
сприяння справедливості
та відновлення гідності
людини незалежно
від віросповідання,
національності, політичних
чи світоглядних переконань.
Наші проекти направлені
на допомогу найбіднішим
людям, які без сторонньої
допомоги не в змозі
самостійно вийти з кризової

ситуації. В першу чергу,
наша допомога направлена
на бідних та знедолених,
сиріт, біженців, бездомних,
хворих та самотніх. Релігійна
Місія «Карітас-Спес Україна»
покликана стати знаряддям
Католицької Церкви
в соціальному служінні,
задля побудови спільноти
миру, справедливості
та надання всім рівних
можливостей розвитку.
У 2018 році, на четвертому
році війни, крім гуманітарних
і соціальних проектів, наша
діяльність була направлена
на подолання викликів,
пов’язаних з війною на сході
країни. Це гуманітарна
і медична допомога
внутрішнім переселенцям,

дітям сиротам прифронтової
зони. Цього року частина
наших проектів була
направлена на розбудову
центрів допомоги для
ромських дітей, для дітей
з інвалідністю.
Всі програми і проекти, які
Релігійна Місія «КарітасСпес» реалізовувала в цьому
році, як і в попередні роки,
стали можливими завдяки
підтримці партнерів,
донорських організацій та
приватних жертводавців
як з-за кордону так
і з України. Особливу подяку
хочу висловити нашим
партнерам що входять
в міжнародну мережу Карітас
Інтернаціоналіс, особливо
Карітасам Австрії, Німеччини,
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Польщі та інших країн, а також організації Renovabis за
баторічну підтримку наших гуманітарних і інфраструктурних
проектів. Цього року завдяки фінансуванню Renovabis
ми розпочали програму з «Церковного менеджменту та
адміністрування», скеровану на навчання для директорів
дієцезіальних осередків «Карітас-Спес», а також для
працівників національного офісу. Крім того, розпочато проект
інституціонального розвитку, спрямований на зміцнення
парафіяльних осередків Карітас. Також дякуємо за фінансову
підтримку наших проектів урядами Японії, Польщі, Німеччини,
а також Ватиканською ініціативою. Вже два роки поспіль ми
отримуємо фінансування наших проектів, направлених на
допомогу дітям-сиротам з прифронтової зони, внутрішнім
переселенцям в рамках ініціативи Святішого Отця Франциска
«Папа для України». Папа Франциск ініціював збір пожертв
з католицьких парафій Європи для України. Це була допомога
людям, що постраждали від війни на сході країни, і в рамках
цієї Акції, 2018 року 300 дітей з прифронтових сиротинців
Луганської і Донецької областей мали змогу по місяцю
вчитися і відпочивати в наших центрах на високогір’ї Карпат
та на березі річки Тетерів. Також, завдяки цій допомозі,
тисячі внутрішніх переселенців отримали гуманітарну
допомогу у вигляді нового теплого одягу, взуття, товарів
медичного призначення, засобів гігієни та інших речей першої
необхідності. Тож люди, що опинились у вкрай важкій ситуації,
спричиненій війною, мали змогу відчути єдність і солідарність
всієї Католицької Церкви.

— о. Петро Жарковський
Президент Релігійної Місії
Римсько-Католицької Церкви
«Карітас-Спес Україна»

CARITAS-SPES.ORG

Все це знайшло своє відображення у звіті за 2018 рік, який
ілюструє наші напрямки діяльності і виклики, — відповіддю
на які стала наша праця.

CARITAS-SPES.ORG
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«Карітас-Спес» сьогодні —
це мережа харитативних
організацій, яка об’єднує
Національний офіс
в Києві та 7 дієцезіальних
осередків, по всій території
України, які працюють над
побудовою цивілізації любові,
справедливості та миру, де
пріоритетними виступають
свободи, права та гідність
людини. Натхнені та зміцнені
Євангелієм, навчанням та
прикладом Ісуса Христа,

«Карітас-Спес» покликаний
бути знаряддям дієвої любові
у служінні потребуючим:
передусім бідним та
знедоленим, сиротам і вдовам,
вигнанцям і безпритульним,
хворим та самотнім. Карітас
являє світові силу християнської
любові, запрошуючи до
співпраці людей доброї волі
у справі побудови спільноти
миру, справедливості,
шанування гідності кожної
людини та надання всім рівних
можливостей розвитку.
Наша діяльність спрямована на:
припинення бідності, сприяння
справедливості та відновлення
гідності людини незалежно від
віросповідання, кольору шкіри,
та національності, політичних
чи світоглядний переконань.

CARITAS-SPES.ORG

«Карітас-Спес Україна» —
Релігійна Місія РимськоКатолицької Церкви
в Україні, є членом Карітас
Інтернаціоналіс і Карітас Європа
та поділяє засадничі принципи
міжнародної конфедерації
Карітас.
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КАРІТАС‑СПЕС
УКРАЇНА
СЬОГОДНІ
01 /

02 /

03 /

В центрі служіння «Карітас-Спес» є пошана
до людини, життя та гідності кожної особи.
Суспільна справедливість та непохитність
людських прав становлять фундамент
«Карітас‑Спес».
Солідарність, братерство, безкорисливість.
Мир та розвиток. Свобода віросповідання
та культурне різнобарв’я. Співпраця
та субсидіарність. Професійність та людяність
персоналу і волонтерів. Інтегральна екологія.
Все це — засадничі принципи діяльності
«Карітас‑Спес».
Осередки «Карітас-Спес» взаємодіють
між собою, будуючи ефективну мережу,
та створюють дієві зв’язки з неурядовими,
державними та міжнародними структурами,
зберігаючи свою самостійність та дотримуючись
принципу субсидіарності.
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500 працівників та волонтерів
120 000

понад
тих,
хто щорічно отримує допомогу,
яка якісно впливає на їх життя:

Понад 6 000 дітей було охоплено
опікою «Карітас-Спес» протягом
2018 року

Понад 200 молодих людей мають
змогу здобувати освіту завдяки
стипендіальній програмі
Понад 2 000 родин щорічно
знаходяться на обліку соціальних
центрів «Карітас-Спес» і отримують
постійну допомогу по гуманітарних,
освітніх та медичних програмах

90 000 бідних і бездомних
отримують постійну допомогу
по всій Україні

CARITAS-SPES.ORG

20 000 внутрішніх переселенців
отримали допомогу за різними
гуманітарними і медичними
програмами
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Пульмо

Луцьк
Олександрівка
Житомир
Фастів

Старий Яричів

Пнікут

Любар
Львів

Хмельницький
Ярмолинці

Ужгород
Мукачеве

Кам’янець-Подільський
Яблуниця

Хуст

1

Львівська
Архідієцезія

2

Київсько-Житомирська
Дієцезія

3

Одесько-Сімферопольська
Дієцезія

4

Харківсько-Запорізька
Дієцезія

5

Кам'янець-Подільська
Дієцезія

6

Мукачівська
Дієцезія

7

Луцька
Дієцезія

Зарічани

Тимчасово окуповані
території

Національний
офіс

Дієцезіальні
офіси

Регіональні
офіси
Місцеві
осередки

Оратів
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Чернігів

Суми

Київ
Коротич

Харків

Полтава
Кременчук

Дніпро

Запоріжжя

Бердянськ

CARITAS-SPES.ORG

Одеса

CARITAS-SPES.ORG

РОБОТА
З ДІТЬМИ
Робота з дітьми, є одним з пріоритетних напрямків діяльності
Релігійної Місії «Карітас-Спес Україна». У 2018 році 6 178 дітей
отримали допомогу по гуманітарних, медичних і освітніх
програмах. Це – діти з родин, які перебувають в складних життєвих
обставинах, діти з ВІЛ/СНІД та різними формами інвалідності, діти
з прифронтових територій, з ромських родин та діти позбавлені
батьківського піклування, які зростають в наших Дитячих будинках
сімейного типу.
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ДИТЯЧІ ТАБОРИ
«КАРІТАС-СПЕС УКРАЇНА»
Кількість осередків: 5
Кількість бенефіціарів: 3 370 дітей
Вже більше двадцяти років проект відпочинку
дітей та молоді є провідним напрямом
діяльності «Карітас-Спес Україна». Кожен
такий відпочинковий центр розташований
в мальовничих та екологічно чистих регіонах
України – від Карпат і до Азовського моря.
Наразі діють центри в п’яти місцевостях:
«Дитяче Селище» у с. Яблуниця на високогір’ї
Карпат (Івано-Франківської обл.), Центр
«Надія» в с. Зарічани на березі р. Тетерів
(Житомирська обл.), Центр в с. Пульмо
на Шацьких озерах (Волинь), Центр «Quo
Vadis» на узбережжі Азовського моря
(м. Бердянськ, Запорізька обл.) та осередок
в с. Олександрівка на березі р. Случ
(Житомирська обл.).
Щорічно в наших Центрах відпочивають діти
з усієї України, незалежно від віросповідання,
будь-яких ідентичностей та переконань.
У 2018 році наші відпочинкові Центри
відвідало 3 370 дітей.
У 2018 році, крім відпочинкових,
оздоровчих, духовних та спортивних
напрямків, ми запустили програму для дітей
з прифронтової зони. 340 дітей з інтернатних
закладів Донецької і Луганської областей,
підконтрольних уряду України, мали змогу
по місяцю відпочити і навчатись в Центрах
«Карітас-Спес». Це були діти, що проживають
в безпосередній близькості до лінії
ведення бойових дій: м. Щастя, м. Торецьк,
м. Волноваха, м. Рубіжне м. Кремінна,
м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ,
смт. Новоайдар, м. Маріуполь, м. Бахмут,
м. Мирноград, м. Покровськ, м. Лиман,
с. Чмирівка та м. Слов’янськ.

За даними моніторингу ООН, діти,
котрі проживають в районах, що
знаходяться під сильними обстрілами,
демонструють симптоми, які притаманні
посттравматичному стресовому розладу
(ПТСР). 19 000 дітей живуть у радіусі 5 км
від лінії розмежування. Понад 54 000 дітей
мешкають у межах 15-кілометрової зони
від лінії ведення бойових дій та потребують
доступу до сприятливого для них простору,
психологічної підтримки та дозвілля.
Даний проект для дітей сиріт з прифронту,
профінансував особисто Папа Римський
Франциск через гуманітарну Акцію «Папа
для України» (300 дітей) та фонд «маленькі
серця» з Австрії (40 дітей).
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ДИТЯЧІ БУДИНКИ
СІМЕЙНОГО ТИПУ
Кількість осередків: 26
Кількість бенефіціарів: 181
В Україні триває реформування
інституційного догляду та виховання дітей.
Згідно з Національною стратегією, до
2026 року має відбутись скорочення кількості
державних інтернатних закладів, а для дітей,
що залишилися без батьківського піклування,
мають створюватись прийомні сім’ї, або
дитячі будинки сімейного типу. У 2018 році
в Україні було усиновлено найменшу
кількість дітей за останні 18 років. Також за
офіційною статистикою, яку оприлюднив
Уповноважений Президента з прав дітей
Микола Кулеба, лише 5 тисяч дітей із 106 700
(кількість дітей в інтернатних закладах на
2018 рік), можуть бути усиновлені. Для
тих, які не підпадають під усиновлення —
для соціальних сиріт і дітей позбавлених
батьківського піклування — найкращою
формою забезпечення належних умов
виховання в сімейному середовищі,
визнані дитячі будинки сімейного типу
(ДБСТ). Релігійна Місія «Карітас-Спес
Україна» створює та провадить ДБСТ
вже 18 років поспіль. На кінець 2018
року в підпорядкуванні Місії — є 26 таких
будинків, де проживає близько 200 дітей.
В кожному такому будинку мешкає від
9 до 12 дітей разом з двома чи трьома
дорослими опікунами. В кожної дитини
своя, і часом дуже сумна історія. Комусь
«дісталося» в інтернаті, когось соціальні
служби врятували від жахливих батьків.
Дітей до ДБСТ «Каратас‑Спес» скеровує
місцева адміністрація у справах дитини.
Як правило, пропонують кількох з родини,
щоб не розлучати.

В ДБСТ «Карітас-Спес» перебувають не
лише круглі сироти, а й так звані «соціальні
сироти», батьки яких позбавлені прав на
опіку. Діти відвідують загальноосвітні школи
та дитячі садочки (якщо дозволяє стан
здоров’я). Є діти надзвичайно обдаровані,
опікуни намагаються розвивати їхні таланти,
водять на різні гуртки. Але є й такі, котрим
навіть навчання в школі дається дуже
важко, тому для них наймають репетиторів.
Найбільші статті витрат: продукти харчування
та різні навчально-виховні заняття для
дітей. Держава виділяє на кожну дитину
в середньому 3 000 гривень на місяць. Це не
покриває навіть третину витрат, тому опікуни
та «Карітас-Спес» постійно залучають
нових спонсорів. Одним з таких постійних
партнерів є австрійська організація «kleine
herzen», яка з 2006 року шукає спонсора
для кожної дитини, а також допомогла
побудувати кілька будинків для сиріт.

CARITAS-SPES.ORG

17

18

КАРІТАС-СПЕС / РІЧНИЙ ЗВІТ 2018

ЦЕНТРИ ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
«СВІТЛИЦЯ» ТА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ СІМЕЙ»
Кількість осередків: 5
Кількість бенефіціарів: 350
На сьогоднішній день соціальноекономічне становище суспільства є вкрай
нестабільним. Війна на сході України, велика
кількість внутрішніх переселенців, швидке
зростання цін, безробіття, поширення
негативних соціальних явищ та інші чинники
призводять до збільшення кількості сімей,
які перебувають в складних життєвих
обставинах. Діти, які виховуються в таких
сім’ях, часто не отримують необхідної
опіки та не забезпечені гідними умовами
проживання. З метою надання системної
і комплексної допомоги сім’ям у складних
життєвих обставинах, «Карітас-Спес»
реалізує програму «Пасторальних центрів
для сімей» та «Світлиці». Такі осередки
діють у Києві, Житомирі, Бердянську, Одесі,
Львові, у Львівській та Івано-Франківській
областях. У «Світлицях» діти після школи
працюють над домашніми завданнями, також
для них працюють майстер-класи і гуртки.
Загалом діяльність «Світлиць» спрямована
на забезпечення якісного дозвілля дітей,
надання соціально-психологічної допомоги
та є протидією такого соціального явища, як
«діти вулиці». А в «Пасторальних Центрах для
сімей» родини в цілому можуть отримати
комплексну допомогу.

Серед наших бенефіціарів є сім’ї
тимчасових переселенців, малозабезпечені,
багатодітні та неповні. Для ефективної
підтримки таких родин фахівці нашої
організації проводять оцінку їхніх потреб
і випрацьовують індивідуальний план
соціального супроводу. При необхідності,
таким родинам надається: психо-соціальна
підтримка, юридичні консультації, гуманітарна
допомога та можливість участі в інших
соціальних програмах.
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ДИТЯЧІ САДОЧКИ
Кількість осередків: 12
Кількість бенефіціарів: 600
За даними досліджень Європейської дослідницької асоціації,
74% мешканців сіл, де немає дитячих садочків, їх потребують.
При цьому, більшість батьків фінансово неспроможні оплатити
приватні садки, що зумовлює соціальну занедбаність дітей.
Брак дошкільних навчальних закладів породжує негативні
соціальні наслідки: черги на влаштування, переповненість
груп, часто і корупцію, яка супроводжує зарахування до садка.

Акцент в наших садочках ставиться саме на розвиток
особистості, повагу до гідності та сприяння розкриттю
творчого потенціалу дитини. Наприклад, в смт. Любар
вже 6 років функціонує Дитячий Центр Денної опіки
св. Йосипа. Щоденно його відвідує 50 дітей дошкільного
віку. Організацією Центру та вихованням дітей займаються
сестри-монахині зі Згромадження св. Йосипа. Навчання
в Центрі проводиться згідно з прийнятою в Україні освітньою
програмою «Українське Дошкілля».
Батьки, діти яких відвідують Центр, сплачують лише 40%
затрачуваних коштів на утримання Центру, решту —
дофінансовують місцеві спонсори, та добродії з-за кордону.
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Релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви «Карітас-Спес
Україна», створюючи 12 власних дитячих садків, переслідувала
мету не лише створити простір для розвитку і дозвілля
дитини, але й виховати всебічно розвинених та духовно
збагачених дітей, спираючись на християнські цінності
і моральні принципи.
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ДІМ НАДІЇ
Кількість осередків: 1
Кількість бенефіціарів: 20

В Україні від початку 2000‑х
кількість матерів-одиначок
зросла у 22 рази, про що
інформує Міністерство соціальної
політики. Також з кожним роком
зростає шокуюча статистика
щодо домашнього насильства.
За інформацією ПРООН, від
фізичного знущання в родині
потерпає близько 1,8 мільйона
жінок по всій Україні. І лише за
минулий рік близько 600 жінок
загинуло від рук сімейних тиранів.
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«Ми не лише дали цим жінкам місце проживання, а й
психологічну, духовну, медичну і юридичну допомогу.
Більшість з них були настільки безпорадними, що навіть не
знали, що мають право на законну допомогу від держави.
Ми зареєстрували їх, і вони стали отримувати державні виплати.
Тож, працюючи з цими жінками і бачачи плоди такої допомоги,
ми вирішили розширити проект і створити третій Дім, в якому
жінки зможуть отримувати ще й профорієнтацію. В цьому
2018 році завдяки допомозі Святішого Отця Франциска «Акція
Папа для України», було придбане таке приміщення. До кінця
2019 Дім має прийняти перших мешканців»
— розповідає єпископ Станіслав Широкорадюк
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Також невтішною є ситуація з дітьми вулиці: в Україні близько
100 тис. безпритульних неповнолітніх. В основному це діти,
які були покинуті батьками, самі залишили сім’ї або дитячі
заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця
проживання. Також це бездоглядні діти з неблагополучних
сімей, в яких мають місце алкоголізм, наркоманія, насильство
та інші аморальні прояви життя. В результаті цих причин діти
опиняються на вулиці, в підвалах, гріються в каналізаційних люках
і на теплотрасах, жебракують, крадуть і т.д. Саме з допомоги
таким дітям розпочався проект, який підтримала і розвинула
Релігійна Місія «Карітас-Спес Україна». В селищі Коротич,
Харківської області «Карітас-Спес» реалізує проект для одиноких
матерів з дітьми — «Дім Надії». На кінець 2018 року повноцінно
функціонують два таких будинки, які випустили 45 жінок з дітьми.
Крім того, вже придбано третій дім, який зможе прийняти
перших жителів до кінця наступного року. «Карітас-Спес»
підхопив справу, яку розпочали сестри-монахині Оріоністки.
Основна мета «Дому Надії» — протидія дитячій безпритульності,
сімейному насильтву, сирітсву і абортам. Специфіка таких
будинків полягає в тому, що перший Дім — інкубаційний. В ньому
впродовж року проживають жінки, які тільки-но прийшли,
рятуючись від різних обставин. Під наставництвом сестермонахинь, ці жінки народжують дітей і готуються до материнства,
вчаться доглядати за немовлятами. Тут же вони живуть
впродовж перших місяців після пологів. Потім жінки з дітьми
переселяються в другий дім, де ще рік вчаться вести власне
господарство. Для дітей діє дитячий садочок, в якому працюють
професійні вихователі.
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БІДНІ Й БЕЗДОМНІ
«БЛАГОДІЙНІ ЇДАЛЬНІ ДЛЯ БІДНИХ» ТА «ВИЇЗНІ КУХНІ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ»
Кількість осередків: 22 осередки
Кількість бенефіціарів: 2 079 осіб
За даними Укрстату дохід
33,9% українців (близько
14 млн. осіб) за 2018 рік,
становить менше фактичного
прожиткового мінімуму.
В той самий час, абсолютно
бідними в Україні є 800 тис.
громадян. Ситуація
з бездомними ще важча —
у квітні 2018 року вступили
в силу зміни до закону
«Про основи соціального
захисту бездомних осіб
і безпритульних дітей»,
згідно з якими змінилися
правила тимчасової
реєстрації громадян.
Якщо раніше, особа
без визначеного місця
проживання, могла
зареєструватися в Центрі
обліку бездомних, то з квітня
2018 року таким людям
потрібно ще і виділити
місце для проживання, що
у нашій державі є майже
неможливим. Як наслідок,
бездомні й надалі
залишаються без даху над
головою, крім цього, вони
ще й залишаться без права на
соціальні послуги, медичне

обслуговування та пенсійне
забезпечення. Для людей, які
опинились у вкрай складних
життєвих обставинах,
працюють благодійні їдальні
та виїзні кухні. Це один
з найперших проектів
«Карітас-Спес», направлений
на порятунок життя, шляхом
забезпечення базових потреб
людини, яка перебуває за
межею бідності.
Перші благодійні кухні
«Карітас-Спес», які відкрили
на сході України, працюють
вже 22 роки. На кінець
2018 року, по всій території
України, діє 22 осередки
благодійних кухонь, в яких
постійно мають змогу
харчуватись 2 079 осіб.
В тому числі ми працюємо
в ромських таборах,
наші кухні відкриті для
переселенців, для бездомних,
а також для кожного, хто
потребує такого виду
допомоги. В Києві у співпраці
з братами Облатами
Непорочної Марії, вже 7 років
діє кухня для бездомних

і бідних. Двічі на тиждень
команада «Карітас-Спес»,
на чолі з братом Себастіаном
Янковським ОМІ, готує
і розвозить гарячі обіди по
6 локаціях міста. На такі
годування приходить щоразу
близько 200 осіб.
Нашими цілями в роботі
з бездомними є не лише
надати допомогу першої
необхідності, таку як їжа, одяг
чи елементарний медичний
огляд, а також невід’ємною
частиною праці, є допомога
людині в її соціалізації
і повернення до стану
«нормальності».
Двоє молодих людей, Олег та
Ігор, в минулому безхатченки,
сьогодні є працівниками
«Карітас-Спес» і служать
потребам бездомних. Ігор
і Олег, як ніхто, знають
потреби і проблеми людей,
для яких вулиця стала домом,
а їхній досвід минулого, став
ресурсом, який допомагає їм
в служінні таким, якими вони
були самі.
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Для 200 підопічних київської програми «Кухня для бездомних»,
«Карітас-Спес» регулярно проводить акції, благодійні обіди,
спільні виїзди. У 2018 році на благодійний обід, до Всесвітнього
дня бідних завітав гість з Ватикану — Глава Дикастерії зі Сприяння
Цілісному Людському розвитку Святого Престолу, Кардинал Пітер
Тарксон. Захід був профінансований в рамках Акції «Папа для
України». Також, вже четвертий рік поспіль в переддень Різдва,
за Юліанським календарем, проходив Святвечір для бездомних,
постійним гостем якого є Апостольський Нунцій в Україні
Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті. Цього року крім таких акції,
спільних обідів і святкувань Днів народження, відбулися реколекції
для бездомних, де духовна програма була поєднана з тренінгом
по соціалізації. Загалом, крім благодійних їдалень, «Карітас-Спес»
проводить роботу з бездомними, які виявляють бажання покинути
вулицю, знайти роботу і почати життя з початку. Так, у Львові
є будинок для безхатченків, де проживає 40 бездомних чоловіків.
Цим осередком опікуються отці Альбертинці. Також у Львові вже
понад 7 років, діє благодійна кухня, де 120 бідних та бездомних
мають змогу харчуватись щоденно.
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На Закарпатті, працює 14 осередків благодійних кухонь, де
з понеділка по п’ятницю мають змогу харчуватись більше 800 осіб,
переважна більшість яких — це роми. Тут цей проект напряму
пов’язаний зі служінням ромським дітям. «Соціальні кухні для
ромських дітей» з’явились в цьому регіоні 7 років тому, коли
«Карітас-Спес» почав працювати з ромами. Першопочатково була
ідея заохотити цих дітей ходити до школи, але вивчення ситуації
дещо змінило напрямок діяльності — було прийняте рішення
відкрити соціальні кухні для ромів, щоб діти зранку перед школою
мали змогу поїсти.

Кожен регіон, де діють благодійні їдальні «Карітас-Спес», має
свою особливість і відрізняється масштабами роботи. Наприклад,
в Кам’янець-Подільському при римо-католицькій парафії
волонтери парафіяльної спільноти «Карітас-Спес», після недільного
богослужіння, готують і розвозять безкоштовні обіди для стареньких,
немічних і одиноких людей. Це — невеликі масштаби, але це —
чудові ініціативи, які виникають на місцях і успішно працюють.
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На Сході України також працюють 7 осередків благодійних їдалень,
де постійно, 5 разів на тиждень, більше 700 осіб мають змогу
харчуватись. Саме на Сході України розпочали свою діяльність перші
благодійні їдальні для бідних і безпритульних. В Сумах, Харкові та
Запоріжжі вже понад двадцять років «Карітас-Спес» годує людей,
які опинились в потребі. Регіональною особливістю цього служіння
стала робота з внутрішніми переселенцями.
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РОБОТА
З МОЛОДДЮ
В Україні давно існує розрив між освітою та реальним ринком праці. І хоч наша
країна, за даними Всесвітнього економічного форуму, посідає десяту позицію
в світі за рівнем охоплення вищою освітою (79% молодих людей в Україні
щорічно отримує вищу освіту). За статистикою Держслужби зайнятості України,
станом на 1 грудня 2018 року, 51% молоді працює не за фахом. А з 301 тисячі
безробітних — 48% мають вищу освіту. «Карітас-Спес Україна» стурбована
такою ситуацією, а також тим, що нерідко молодь їде після першої освіти за
наступною — до більш розвинених країн. Це — втеча інтелектуальних кадрів
з України. Саме тому, одним з пріоритетних напрямків роботи «Карітас-Спес
Україна» вважає інвестицію в молодь.
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Кількість осередків: 9
Кількість бенефіціарів: 259

Протягом 2018 року 159 студентів
були підтримані програмами
«Карітас‑Спес Україна»
направленими на здобуття освіти:
117 талановитих молодих людей
з малозабезпечених чи соціально
незахищених родин отримали
стипендії та 142 студенти мають
змогу проживати під час навчання
в наших соціальних гуртожитках.
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СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДІ
ТА СОЦІАЛЬНІ ГУРТОЖИТКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

В одному з таких соціальних гуртожитків мешкає майбутня лікарка
Валерія, яка вчиться в медичному виші і має заповітну мрію освоїти
один з найскладніших напрямків медицини — кардіохірургію.

«Я хочу бути найкращим спеціалістом
у вузькій сфері медицини. Мрію бути
кардіохірургом, але цього дуже важко
досягти. В Україні, так само як і в світі,
жінок не бачать як хірургів, бо жінка-хірург,
це значить — жінка без сім’ї і дітей, тим паче,
що кардіохірург має навчатися 11 років»
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— ділиться наболілим Валерія.
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«Одного разу я була свідком як
на вулиці дівчинка померла від
того, що в неї сталась зупинка
серця, і їй ніхто не зумів надати
першу допомогу. Я дуже
мрію організувати акцію, щоб
навчати людей надавати першу
невідкладну допомогу»
— говорить Валерія і розповідає,
що вже брала участь в подібній
програмі, де учасників навчали
надавати першу допомогу
і дітям, і вагітним, і стареньким.

«На всю Україну, де більше 40 мільйонів
людей, є тільки 200 кардіохірургів, і я не чула
щоб серед них були жінки. Кардіохірургія — це
моя найекстремальніша мрія»
— розповідає Валерія. Вона також поділилась,
що вчиться дуже старанно, щоб ніколи
не стати причиною лікарської помилки,
і додатково займається самоосвітою та має
активну громадянську позицію.
«Такі програми і акції мають
бути якомога частішими,
щоб ми мали елементарні
знання з медицини і могли,
при необхідності, врятувати
життя людині»
— поділилась своєю мрією
Валерія.

Мартіна із Закарпаття, навчається на першому
курсі в КНУ ім. Тараса Шевченка на факультеті
міжнародних відносин і також проживає
в соціальному гуртожитку «Карітас-Спес».
«На цей факультет був дуже великий конкурс,
я сама не очікувала, що пройду по своєму першому
пріоритету. Міжнародні відносини в Університеті
ім. Тараса Шевченка дають дуже хороший старт для
подального розвитку. Я би дуже хотіла допомогти
моїй країні розвиватися і внести свою лепту
в розвиток мого рідного регіону — Закарпаття.
Я мрію сприяти тому, щоб мій край розквітав»
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— розповідає Мартіна.
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Майбутній актор Сергій навчається на 5 курсі акторського
факультету в Київського Національного Університету Культури
і Мистецтв і вже встиг знятись у декількох стрічках, та зіграти
у виставах. Сергій розповів, що мріє не просто грати в кіно чи
в театрі, а прагне творити мистецтво. Крім цього юнак волонтерує
на католицькому телебаченні і бере учать в соціальних заходах
«Карітас-Спес».

Молодь, яка знаходиться під опікою «Карітас-Спес», різна, кожен
є особистістю. Вони навчаються за різними спеціальностями,
і мріють про великі звершення, кожен про свої. Але об’єднує їх те,
що вони прагнуть зробити вклад в розвиток країни, працювати на
благо людства і мають змогу здобувати знання, що наближають
їх до мрії. Молоді люди, яким «Карітас-Спес» сприяє в здобутті
вищої освіти це талановита молодь з соціально незахищених
родин, сироти на пів-сироти. Навчаючи молодь — ми інвестуємо
в майбутнє.
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ЛЮДИ
ПОХИЛОГО
ВІКУ
За даними міністерства
Соціальної політики, Україна
входить до 30 країн світу
за часткою людей віком від
60 років і старше. Загалом,
таких людей в усьому світі
близько 700 мільйонів,
а це майже кожна десята
людина на Землі. ООН,
в свою чергу, прогнозує,
що в світі до 2050 року
число тих, кому за 60, сягне
2 мільярдів людей. На думку
експертів, таке зростання
числа літніх людей свідчить
про поліпшення якості життя
в цілому, що саме по собі
є значущим досягненням.
Попри це, у багатьох країнах,
що розвиваються, старіння,
як і раніше, пов’язане
зі слабкою соціальною
захищеністю та падінням
рівня доходів.
В Україні можемо
констатувати, що люди
похилого віку зіштовхуються

з дискримінацією
в суспільстві, на роботі,
в транспорті, медичних
закладах.
У світових рейтингах за
рівнем життя літніх людей
Україна традиційно посідає
одне з останніх місць.
І щороку ці показники все
нижчі і нижчі.
«Карітас-Спес Україна» вже
понад двадцять років працює
над тим, щоб допомогти
державі створити належні
умови соціального захисту
пенсіонерів, інвалідів,
одиноких непрацездатних
громадян, реалізуючи
гуманітарні програми.
Наші проекти скеровані
на підтримку здоров’я та
благополуччя через догляд
і забезпечення базових
потреб, а також створення
середовища, сприятливого
для активного життя.

«ДОМАШНЯ ОПІКА»
Кількість осередків: 1
Кількість бенефіціарів: 35

Поділ на такі категорії умовний. Список послуг обговорюється
з кожним підопічним під час першого візиту — соціального
обстеження. Також всі підопічні, по можливості, забезпечуються
одягом та постільною білизною. Майже всі вони отримують
безкоштовні медикаменти і продуктові набори. Для прання постільної
білизни та речей при Соціально-пасторальному центрі працює
невелика пральня.
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Підопічні програми Домашня опіка «Карітас-Спес Україна» особливі
тим, що вони не підпадають під нагляд державних соціальних служб,
через те, що всі вони мають родичів. Але механізмів, які б змушували
доглядати за своїми немічними рідними, в держави не має. Саме
тому, при київському Соціально-Пасторальному центрі ім. Йоана
Павла ІІ, вже близько 20 років працює програма «Домашня опіка».
Працівники якої патронують 35 людей, більшість з яких — похилого віку.
Найчастіше, соціальні працівники відвідують людину десятиліттями.
Їхні підопічні — лежачі хворі, незрячі, люди з інвалідністю, з легкими
розладами психіки і з деменцією. Кожна категорія потребує
особливого підходу і має свої потреби. Для лежачих хворих — це
лікування, або профілактика попрілостей і пролежнів, допомога
у підтримці гігієни, приготування їжі, годування, прання. Для незрячих,
людей з інвалідністю чи психічно хворих, це може бути окрім всього
ще й супровід до лікарні, поліклініки чи в соцзабез, купівля продуктів,
приготування їжі, прибирання, прання, оплата комунальних рахунків,
отримання рецептів у лікаря, а пізніше — купівля ліків.
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В осередку під час літніх канікул організовується
дитячий табір. Діти люблять відвідувати
мешканців дому милосердя, та роблять для них
приємні несподіванки.
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«БУДИНКИ МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ»
Кількість осередків: 4
Кількість бенефіціарів: 112
В чотирьох будинках милосердя (с. Олександрівка Житомирська
обл., м. Городок Хмельницька обл., с. Павшино Закарпатська обл.,
та смт. Брюховичі Львівська обл.) під постійною опікою і доглядом
перебувають 112 осіб літнього віку. Кожна людина, яка потрапляє
в Дім милосердя, має свою важку і непросту життєву історію. Такі
будинки, в яких працюють сестри монахині, мають на меті не лише
допомогти медично, духовно, а й подарувати цим людям відчуття
дому і спільноти. Сестра монахиня Анна Кліпацька, яка очолює Дім
милосердя в с. Олександрівка, розповідає, що більшість підопічних
Дому — це жінки за 90 років, а коли вона вперше потрапила в Дім
милосердя святої Єлизавети, то мріяла, щоб її підопічні жили як
мінімум до 100 років:
«Коли я прийшла працювати в Дім милосердя, то прагнула, щоб
одужала кожна особа, яка мешкає тут. Пізніше зрозуміла, що маю
допомогти їм нести хрест, пов’язаний із віком. Ці люди потребують
нашого часу, доброзичливості, усмішки. Наш обов’язок — діяльний
вияв любові підопічним, хоча це не завжди легко»

Підопічні Домів милосердя отримали не лише притулок, а щось
більше за догляд і лікування — вони отримали Дім де їм раді, де вони
потрібні, де є спілкування і любов.
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— розповідає сестра Анна.
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ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
Кількість осередків: 4
Кількість медичних консультацій: 45 537
За даними наших
моніторингів, першочергові
потреби внутрішніх
переселенців пов’язані
саме із забезпеченням
найнеобхідніших засобів
виживання, таких як їжа
і наявність даху над головою.
Багато з них свідчили,
що роками не мали змоги
відвідувати лікарів, або не
могли закупити ліки, оскільки
перед ними стояло завдання
просто вижити. Часто серед
вимушено переміщених осіб
(ВПО) через стреси, пов’язані
з війною, спостерігається
загострення хронічних та
онкологічних захворювань,
розвиток цукрового діабету,
а також симптоми, які

психологи класифікують,
як посттравматичний
стресовий розлад.
Розуміючи гостру потребу
в первинному медичному
обслуговуванні, діагностиці
та наданні необхідних
медичних препаратів
для підтримки здоров’я
і лікування, ми продовжили
діяльність в сфері медичних
проектів, які спрямували
на Схід України.
У 2018 році «Карітас-Спес
Україна» в партнерстві
з Карітас Польща, за
фінансової підтримки
Міністерства Закордонних
справ Республіки Польща,
продовжував реалізовувати
проект «Функціонування

чотирьох медичних кабінетів
на Сході України». Цей проект
діяв від вересня 2017 року
і до кінця 2018 року у містах:
Кривий Ріг, Маріуполь Харків
та Бердянськ.
Метою проекту ми ставили
надання спеціалізованої
медичної допомоги:
професійної діагностики,
профілактичних оздоровчих
заходів, лікування, доступу до
необхідних медикаментів та
засобів гігієни для внутрішньо
переміщених осіб і найбільш
нужденних місцевих
жителів Запорізької та
Харківської областей, тобто
людей похилого віку, осіб
з інвалідністю, багатодітних
сімей, одиноких матерів.

37

В медичних кабінетах м. Харкова та м. Бердянська 5 819 пацієнтів
пройшли безоплатне УЗД-обстеження з консультацією лікаря та
роз’ясненням результатів. У Бердянську 192 бенефіціари отримали
сертифікати-ваучери на відвідування стоматологічного кабінету та
пройшли необхідне лікування.
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Загалом впродовж 2018 року надано 45 537 медичних послуг
та консультацій. Основними отримувачами допомоги стали
внутрішньо переміщені особи (70 % від загальної кількості пацієнтів),
ще 30 % бенефіціарів проекту були місцевими мешканцями. Кожен
пацієнт мав можливість отримати безоплатну консультацію лікарятерапевта, зробити кардіограму серця, виміряти рівень цукру в крові
та артеріальний тиск, одержати необхідні ліки, підгузки для дітей
і дорослих, дитяче харчування, а також отримати маніпуляції, та
послуги медсестри.
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ОСОБЛИВІ
ПРОЕКТИ
ДОПОМОГА ЛЮДЯМ З ВІЛ/СНІД

Станом на 2018 рік в Україні за
даними Центру громадського
здоров’я МОЗ України було
зареєстровано 14 797 нових
випадків ВІЛ-інфекції (з них
1 975 — діти до 14 років). Україна
залишається лідером у Європі
за масштабами поширення
ВІЛ‑інфекції. За оцінками
експертів UNAIDS, в Україні
з ВІЛ-інфекцією живе до
240 тисяч осіб, і тільки кожен
другий знає про свій діагноз.
Станом на 1 жовтня 2018 року
на обліку в Україні перебуває
144 633 ВІЛ-позитивних
пацієнти. Більшість випадків

інфікування ВІЛ в Україні
сьогодні реєструються
у молодих людей віком від
15 до 30 років. Найбільш
ураженими ВІЛ-інфекцією
регіонами є Дніпропетровська,
Одеська, Донецька, Київська
та Миколаївська області, а також
м. Київ (Інформація наведена
без урахування АР Крим та
Севастополя, які не надають
даних щодо статистики епідемії
з квітня 2014 року. Також відсутні
дані щодо деяких місцевостей
Донецької та Луганської
областей, з літа 2014 року дані
з цих регіонів не надходять
у повному обсязі).
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Кількість осередків: 4
Кількість медичних консультацій: 45 537
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В Одесі для людей зі статусом ВІЛ/СНІД діє «Одеський центр
соціально-психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим людям».
Центр займається наданням комплексної допомоги сім’ям,
де є діти, народжені від ВІЛ-інфікованих батьків: підтримка,
формування навичок самоконтролю, усвідомленого лікування
ВІЛ, туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом,
мотивація до лікування антиретровірусною терапією (АРТ),
поліпшенню стану здоров’я, зменшенню рівня смертності.
Також в Центрі іде робота щодо підвищення рівня знань та
інформованості сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД,
з психологічних, правових і соціальних питань, з подолання
внутрішньої і зовнішньої стигматизації та соціальної адаптації.
В Одеському обласному центрі профілактики та боротьби
зі СНІД проводяться чергування та консультування з усіх
аспектів життя з ВІЛ: допомога в отриманні та передачі АРТ,
допомога в діагностуванні. Тут також діє «Сommunity centre»,
куди звертаються ВІЛ-інфіковані люди і їхнє близьке оточення,
де кожен отримує підтримку, може поспілкуватися з соціальними
працівниками, психологом, переглянути тематичні фільми, або
відпочити в невимушеній обстановці.
Паралельно ведуться роботи з підготовки та навчання волонтерів
для роботи з дітьми та підлітками «груп ризику», проведення
методичних консультацій в області ВІЛ/СНІДу для студентів
педагогічних училищ, необхідних їм для проведення уроків,
позашкільних заходів та акцій, присвячених здоровому способу
життя і спрямованих на виховання школярів.

Загалом протягом року центр веде підтримку 400 дітей зі статусом
ВІЛ, та 1 200 підлітків та вагітних жінок.

CARITAS-SPES.ORG
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РОБОТА З РОМАМИ НА ЗАКАРПАТТІ
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«Карітас-Спес Україна» працює з ромами Закарпаття вже
понад 20 років. За даними ромських громадських організацій,
на Закарпатті нині проживають понад 40 тисяч ромів,
більшість з яких живуть у компактних поселеннях — таборах.
Українською мовою мало хто розмовляє. Такі фактори
спричиняють ізольованість ромських поселень, і така ситуація
спостерігається по всій країні. Бідність і відсутність освіти —
ці два явища взаємопов’язані.
Освіта є шляхом до подолання бідності, але ця сама бідність
багатьох родин і заважає ромським дітям навчатися. Значний
відсоток українських ромів ніколи не ходили до школи,
а серед тих, хто школу таки відвідував, найбільш поширеною
є неповна середня освіта. Також, за даними опитування
громадських організацій, 17 % ромів в Україні не мають
ідентифікаційних документів, у третини не оформлена
реєстрація, і це — ще додатковий виклик на шляху до
соціалізації. Що ж стосується працевлаштування, то 63% ромів
не працюють, ще 22 % працюють неповний робочий день.
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Також поширеною є ситуація, коли ромські діти через соціальноекономічний стан в родині не відвідують дитсадок, бо батьки
не можуть оплатити навіть харчування. Такі діти не проходять
підготовку до школи, або навчаються не більше 5-6 років.
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Релігійна Місія «Карітас-Спес», працюючи з дітьми у восьми
ромських таборах (с. Холмок, с. Галоч, с. Концово, с. Павшино,
м. Мукачево, с. Пішково, с. Берегуйфалу), намагається вирішити
проблему браку освіти у дітей через створення садків і навчальних
класів, де діти мають змогу харчуватися і навчатися. Більшість
ромів розуміють, що їхні діти мусять вміти хоча б читати і писати.
Великою проблемою в ромських родинах є те, що дорослі
самі не грамотні і через це не можуть влаштуватись на роботу
і відповідно забезпечити свої багатодітні сім’ї.
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Важливим є факт, що коли ромських дітей вперше приводять на
заняття, вони часто не знають навіть базових речей: не можуть
назвати пори року, дні тижня, чи що таке зошит, ручка, книжка.
Але після занять вже за кілька місяців пробують читати і рахувати.
Та коли виникла ідея створення таких класів чи садків, постала
інша проблема — діти не відвідували навчання, а ходили з батьками
жебрати, щоб якось прогодуватись. Тому у відповідь на цей
виклик було створено ряд благодійних їдалень для ромських дітей.
В сільських школах на Закарпатті діти не мають безкоштовного
харчування тож благодійні їдальні «Карітас-Спес» стають для дітей
і їх батьків справжнім порятунком.
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Крім освітньої програми і благодійної кухні для ромів, «КарітасСпес» проводить постійну роботу в таборах з дорослими
людьми. Паралельно ведеться робота з жінками, які чекають на
дитину, надається допомога для породіль (пакет найнеобхідніших
речей та медикаментів) та підтримка в пологовому будинку
і медичний супровід.
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РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
ДЛЯ АЛКО І НАРКОЗАЛЕЖНИХ
Україна займає перше місце
у світі за рівнем дитячого
алкоголізму. 87% українських
школярів хоча б раз пили
алкогольні напої, 26% –
вживають алкоголь кілька разів
на місяць. Такі дані Всесвітньої
організації охорони здоров’я за
2018 рік. Також за оціночними
даними, в Україні 346 тисяч
осіб вживають ін’єкційні
наркотики, а з урахуванням
поширення нових форм
наркотичних речовин кількість
осіб, що залежні від наркотиків,
набагато більша. В свою чергу,
вживання наркотичних речовин
безпосередньо пов’язане
з поширенням таких хвороб,
як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С,
інфекцій, що передаються
статевим шляхом.
«Карітас-Спес Україна»
допомагає вирішити найбільш
болючі проблеми суспільства.
Реабілітація та підтримка алкоі наркозалежних є важливим
напрямком нашої діяльності.
Алкоголізм та наркоманія –
ті чинники, що негативно
впливають на здоров’я нації,
руйнують інститут сім’ї,

призводять до злочинності та
іншої асоціальної поведінки,
особливо у молоді.
Саме тому Місія «КарітасСпес» не залишається осторонь
проблеми. Так, у Зарічанах
Житомирської обл., під егідою
«Карітас-Спес» працює
Центр реабілітації для алкота наркозалежних «AquaVita».
Він діє згідно програми
терапевтичного товариства
та практикує передові
методи сучасного досвіду
допомоги залежним людям.
Основою програми центру
є 12-ти ступенева програма,
яка на сьогоднішній день
вважається найефективнішою
методикою в лікуванні наркота алкозалежності. З учасниками
також проходять психологічну
реабілітацію (як в групі, так
і індивідуальні консультації), крім
того, діють групи з соціальними
працівниками, праце-терапія,
арт-терапія, інформаційні групи
взаємодопомоги згідно моделі
A.A. і N.A.
Подібні центри реабілітації є в
Одеській та Вінницькій областях.
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ПРОЕКТИ,
НАПРАВЛЕНІ НА
РЕКОНСТРУКЦІЮ
ТА БУДІВНИЦТВО
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У червні 2018 року Релігійна
Місія «Карітас-Спес» надала
благодійну допомогу у вигляді
проведення ремонтних робіт
у Богодухівському дитячому
будинку-інтернаті, де перебуває
122 дитини з важкими формами
інвалідності, як розумової,
так і фізичної (з них 34 — сироти
та діти, позбавлені батьківського
піклування). Установа сама
була неспроможна своїми
силами покращити умови
для проживання та виховання
тяжкохворих дітей. В будівлі
пральні було здійснено (ремонт
186 м2 підлоги, 538 м2 стін,
216 м2 покрівлі, заміна віконних
та дверних блоків) та в житловій
будівлі (ремонт 1530 м2 підлоги,
заміна 85 дверних блоків тощо).
Партнерами проекту стали:
Фонд Г. Степіча; Глобал Експорт
Фінанс у Райффайзен Банк
Інтернаціонал, та фонд
«маленькі серця», з якими
«Карітас-Спес» співпрацює
вже багато років, реалізуючи
проекти пов’язані
з допомогою дітям.
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БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ
ВАЖКОХВОРИХ ДІТЕЙ
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ЗАРІЧАНИ, КОРПУС №10
Розуміючи необхідність
поглибленої роботи з дітьми
з інвалідністю, Релігійна
Місія «Карітас-Спес Україна»
навесні 2018 року розпочала
реалізацію нового проекту
в рамках широкої програми
реконструкції та оновлення
власних реабілітаційних,
оздоровчих центрів для дітей
з особливими потребами.
На початку ми планували
здійснити реконструкцію
старого літнього корпусу,
але бажаючи більш масштабно
розгорнути роботу з людьми
з інвалідністю, прийняли
рішення звести новий корпус
№10, який впродовж року зможе
прийняти близько 800 дітей
з особливими потребами — це
діти з Синдром Дауна, ДЦП,
аутизмом, з вадами рухового
апарату тощо. Так, за фінансової
підтримки Посольства Японії
в Україні розпочався проект
«Покращення санітарних умов
спального корпусу № 10»
на території бази відпочинку
«Надія» Релігійної Місії
«Карітас-Спес» в с. Зарічани.
Проект реалізовувався в межах
Грантової Угоди по програмі
КУСАНОНЕ — урядового
проекту Японії, в рамках
якої надається грантова
допомога на проекти, пов’язані
з людською безпекою.

На кінець 2018 року був
зведений і утеплений корпус
Центру, накритий дах,
встановлені вікна, частково
придбані матеріали для
внутрішнього оздоблення
і ремонту. А також розпочата
підготовка до внутрішньо
ремонтних робіт.

ПАЛІАТИВ
Наприкінці 2018 року був реалізований ще один важливий проект,
пов’язаний з допомогою невиліковно хворим дітям. Релігійна Місія
«Карітас-Спес Україна» завдяки фінансуванню австрійського фонду
«маленькі серця/kleine herzen», у співпраці з Благодійним фондом
святого Луки (Инициатива 31 Июня), розпочала ремонт паліативного
відділення для невиліковно хворих дітей при ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН
України» (ПАГ). Дві кімнати паліативного центру вже відремонтовані
і чекають на встановлення медичного обладнання та меблів.

P.S. На фото дівчинка з важкими патологіями кишкового тракту,
яку «Карітас-Спес» і партнери відвідували в реанімаційному
відділенні. Зараз лікарі борються за її життя, щоб стабілізувати
її стан. Ця дівчинка має стати першою пацієнткою новоствореного
паліативного відділення.
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Щороку в Україні близько півмільйона людей потребують
паліативної допомоги, з них близько 17 тисяч — діти. Складається
така ситуація, що якщо дитині ставлять смертельний діагноз
і визнають дитину невиліковною, то її або відправляють додому,
або зачиняють в реанімації, залишаючи на самоті в останні хвилини
житття, бо туди не мають доступу навіть батьки і найрідніші. Таким
дітям і їхнім батькам не вистачає підтримки як психологічної,
лікарської, так і волонтерської. Паліативне відділення для дітей
в «Інституті педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка
О. М. Лук’янової НАМН України» (ПАГ), забезпечить 4-5 дітям
можливість в час відходу перебувати під професійним наглядом
лікарів і з батьківською підтримкою.
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РЕСУРСНОСПРЯМОВАНІ
ПРОЕКТИ
Протягом останніх десяти років пріоритетним напрямком
для «Карітас-Спес» є створення соціального підприємництва,
як ефективного механізму вирішення локальних соціальних
і економічних проблем територіальних громад.
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На сьогодні в «Карітас-Спес» діють три благодійні пекарні
(смт. Середнє, що на Закарпатті, в м. Оратів, на Хмельниччині
та в с. Пнікут у Львівській області), які забезпечують хлібом і здобою
дитячі будинки сімейного типу, а також чатково ближні школи
і садки. У Львівській області в с. Заріччі успішним виробництвом
є пасіка та ставки для розведення риби. Прибуток з цих виробництв
йде на утримання Дитячих будинків сімейного типу в с. Пнікут.
Також одним з успішних ресурсно-спрямованих проектів є власна
свічарня, яка забезпечує Акцію «Різдвяна свічка», благодійні
пожертви від якої ідуть також на допомогу дітям.

54

КАРІТАС-СПЕС / РІЧНИЙ ЗВІТ 2018

ЕКОЛОГІЧНІ
ПРОЕКТИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ В ЦЕНТРАХ «КАРІТАС-СПЕС УКРАЇНА»
Характерною рисою сучасного стану української
економіки та енергетичного ринку зокрема,
є постійне зростання цін на енергоносії та,
як наслідок, загальне подорожчання товарів
та послуг. Місія «Карітас-Спес Україна», керуючись
міркуванням економії ресурсів та відповідальним
ставленням до природних благ, розробила
комплексну програму, спрямовану на поступову
відмову від високо-витратних джерел отримання
енергії та перехід на альтернативні джерела,
з одночасним впровадженням енергозберігаючого
обладнання. Йдеться про утримання і провадження
таких осередків, як відпочинкові табори, будинки
сімейного типу, будинок самотніх матерів у потребі,
соціальні центри і благодійні їдальні тощо.
Першим позитивним досвідом в цьому напрямку
став комплекс в «Дитячому Селищі Яблуниця»,
що в Карпатах, який було переведено на систему
опалення та гарячого водопостачання, основану
на енергії підземних термальних вод. Партнером
проекту став БФ «Реновабіс». За п’ятирічний досвід
експлуатації цього корпусу та, відповідно, теплової
системи показали дуже позитивні результати:
у поєднанні з належним рівнем термоізоляції
будівлі, навіть під час високогірних суворих зим
(до -30°) в приміщеннях зберігається комфортна
температура для проживання.

У 2018 році «Карітас-Спес Україна» розпочав запровадження
ще одного виду заощадження електроенергії — використання
геліотермальної енергії, тобто застосування сонячних батарей.
Такі системи (сонячні батареї та комплекси відповідного теплового
обладнання) вже діють в наступних центрах: в Домі самотньої
матері в с. Коротич (Харківська обл.), Соціально-пасторальному
центрі в м. Харкові, та в дитячому центрі «Quo vadis» в м. Бердянськ.
У відпочинковому центрі с. Зарічани було встановлено
твердопаливний котел, який дає змогу заощадити на опаленні корпусу
та їдальні, а також забезпечує комплекс теплою водою. На кінець
2018 року працюємо над вивченням ситуації відносно заміни ламп
розжарювання на енергозберігаючі лампи, що допоможе оптимізувати
витрати на утримання центрів «Карітас-Спес».
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ГУМАНІТАРНІ
ВАНТАЖІ ТА
АКЦІЇ
Економічна ситуація та загальний стан бідності в українському
суспільстві зумовлюють той факт, що Місія «Карітас-Спес Україна»
досі не відмовилась від такої форми підтримки людей в потребі,
як гуманітарна допомога. Цей напрямок був одним з тих, які дали
старт діяльності Карітас в Україні. Хоч «Карітас-Спес» на сьогодні
цей напрямок допомоги не вважає за пріоритетний, та більше ста
тонн гуманітарних вантажів, які ми отримали за 2018 рік, суттєво
закрив наші потреби в таких товарах, як постільна білизна, одяг,
взуття, харчові продукти тривалого зберігання, засоби гігієни
та побутова хімія. Всі ці товари були перенаправлені на потреби
соціальних центрів «Карітас-Спес», дитячих будинків сімейного
типу, відпочинкових центрів, в будинки для літніх людей, та родинам,
що знаходяться під опікою Місії.

Найбільший склад гуманітарної допомоги «Карітас-Спес»,
акредитований в митних органах, знаходиться в Харитативному
Центрі «Карітас-Спес Олександрівка» і впродовж 2018 р. прийняв
58 922 кг. гуманітарного вантажу. «Карітас-Спес» в Яблуниці
(Івано‑Франківська обл.) прийняв 22 840 кг, Тячів (Закарпатської
області) — 19 800 кг. Загалом за минулий рік це склало 101 562 кг
гуманітарної допомоги.
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Географія розповсюдження допомоги вкрай широка та охоплює
всю Україну, в тому числі – тимчасово окуповані території на Сході
нашої держави. Мешканці прифронту та вимушені переселенці
з зони проведення АТО/ООС є також постійними одержувачами
такої форми допомоги.
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АКЦІЯ «ДИТЯЧЕ ВЗУТТЯ»
«Акцію зимове взуття» Карітас-Спес Україна
реалізовує вже сім років поспіль. У 2018 році
акція проходила у восьми осередках Місії:
в м. Києві, м. Житомирі, м. Ворзелі, м. Харкові,
с. Коротич, м. Бердянську, м. Запоріжжі,
м. Хмельницькому.
Загалом допомогу у вигляді зимового
взуття отримали 1 800 дітей з соціальнонезахищених родин. Також цією акцією
були повністю забезпечені зимовим взуттям
вихованці наших дитячих будинків сімейного
типу та діти, які перебувають в «Домах Надії».

АКЦІЯ «РІЗДВЯНА СВІЧКА»
Щорічна Акція «Різдвяна свічка КарітасСпес»пройшла цьогоріч в ОдеськоСімферопольській, Харківсько-Запорізькій,
Києво-Житомирській дієцезіях
та Львівській Архідієцезії РимськоКатолицької Церкви. Загалом була
реалізована 13 361 свічка. Усі кошти, зібрані
таким чином, кожен осередок Карітасу
спрямовує на різні види соціального
служіння: на різдвяні та новорічні подарунки
для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених
родин, а останніми роками також і для
дітей вимушених переселенців з зони
проведення АТО/ООС, на підтримку родин,
які перебувають в потребі.
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При Соціальних центрах
«Карітас-Спес» діє програма
продовольчої підтримки
соціальнонезахищених
родин. В дієцезіальних
та парафіяльних осередках
триває постійна допомога
родинам, які опинились
в складних життєвих обставинах,
які протягом року отримують
більше 27 000 послуг соціальної
допомоги.

АКЦІЯ «ДОПОМОГА
ПРОДУКТОВИМИ
НАБОРАМИ ТА ЗАСОБАМИ
ГІГІЄНИ ЛЮДЯМ, ЩО
ОПИНИЛИСЬ В КРИЗОВИХ
ОБСТАВИНАХ»

350 таких благодійних наборів
цього року отримали багатодітні
родини, лежачі хворі, самотні
старенькі, люди з інвалідністю,
які перебувають під опікою
київського СоціальноПасторального Центру ім. Йоана
Павла ІІ Карітас-Спес Україна.
Для багатьох з них це не лише
матеріальна допомога, а й
вираз солідарності з ними,
відчуття того, що про них знають
і пам’ятають навіть в сусідній
країні. «Благодійні торби»
містили, в основному, продукти
харчування, засоби гігієни
і побутову хімію, одяг та іграшки
для дітей.
Близько 60 установ в Польщі
підтримали цю акцію — це
компанії, підприємства,
навчальні заклади, редакції ЗМІ,
а також приватні особи.
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Також, вже четвертий рік
поспіль Карітас ЗеленогурськоГожовської дієцезії в Польщі
проводить акцію «благодійна
торба» для України. Пакунки
гуманітарної допомоги
призначені для найбільш
соціально незахищених
підопічних «Карітас-Спес».
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ПРОЕКТИ
РОЗВИТКУ
ЦЕРКОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
У жовтні 2018 року
розпочалась комплексна
освітня програма
управлінського та
особистісного розвитку
для директорів та
працівників «Карітас-Спес»:
«Церковний менеджмент
та адміністрування». За мету
цієї програми ми ставили
підвищення організаційного
потенціалу та фінансової
стабільності «КарітасСпес» шляхом тренінгів
з менеджменту і маркетингу
для директорів дієцезіального
рівня, працівників
місцевих осередків та
центрального офісу.
Програма складається із
7 дводенних навчальних
модулів, які розраховані на
9 місяців навчання. Включає
в себе комплекс дисциплін,
які направлені на перезапуск
діяльності «Карітас-Спес»,
покращення фахового рівня
працівників Місії та розвиток
парафіяльних осередків

Карітасу. Також програма
покликана розширити
можливості регіональних
осередків Місії у впровадженні
якнайвищих стандартів
допомоги, що стає виразом
якісного соціального служіння
Католицької Церкви в Україні.
Перші три модулі були
присвячені економічній,
правовій та етичній основам
служіння, стратегії, управлінню
проектами. Наступні чотири
пройдуть у 2019 році.
Заплановано, що в кінці
програми буде розроблено
комплексну стратегію
діяльності регіональних
осередків «Карітас-Спес»
у соціальному служінні
у відповідності до стандартів
Карітас Інтернаціоналіс.
Програма «Церковний
менеджмент та
адміністрування» проходила за
фінансування БФ «Реновабіс»
у партнерстві з Українською
Соціальною Академією.
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Релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви в Україні
«Карітас‑Спес» висловлює вдячність нашим партнерам, донорам,
приватним меценатам, вітчизняним та закордонним фондам,
а також благодійним Місіям, котрі допомагають нам здійснювати
гуманітарну допомогу у всіх зазначених напрямках. Запрошуємо
до співпраці в діючих та нових проектах.

