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брой 1, 2004 година

Обединени Холандски Фондации за Централна
и Източна Европа подкрепят процеса на социал-
на трансформация в страните в региона чрез спе-
циална програма за безвъзмездно финансиране на
дейности на неправителствени организации. В
края на 2003 година към основателите

Foundation for Children’s Welfare Stamps
Foundation Het R. C. Maagdenhuis
SkaN Foundation 
Oranje Fonds се присъедини официално и 
Janivo Foundation.

През изминалите години и много други органи-
зации от Холандия са предоставили финансова
подкрепа за реализацията на различни проекти.

Програмата на Обединени холандски фондации
е основана на принципите на  диалог, обмяна на
опит и финансова подкрепа. Стимулират се уси-
лия и дейности, насочени пряко към приобщаване
на хора, чиито социални, физически, образовател-
ни,  емоционални, поведенчески и други проблеми
създават трудности за пълноценното им и равно-
стойно участие в съответното семейство, група
или общност. По програмата могат да кандидат-
стват само български неправителствени органи-
зации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, които
имат опит в изпълнение на социални програми и
по-специално в областта, за която търсят фи-
нансиране. 

НАСЪРЧАВАТ СЕ ДЕЙНОСТИ НА НПО, КОИТО: 

� предоставят на хора в неравностойно поло-
жение условия, възможности и умения, осигу-
ряващи им равен шанс с останалите;

� целят предотвратяване и разрешаване на 
остри социални проблеми с участието на 
хората към които са насочени;

� са основани на партньорство между НПО и
местната власт;

� предполагат и насърчават активно участие
на местната общност в разрешаване на съ-
ществуващи проблеми, чрез предоставяне на
приятелство и подкрепа, внимание и време;

� имат конкретно измерими практически 
резултати;

� водят до трайни положителни промени;
� са основани на въвеждането и демонстрира-

нето на съвременни модели и практики;
� са финансово ефективни;
� стимулират полагането на доброволен труд;

В рамките на проекти, отговарящи на избро-
ените критерии, програмата финансира и ре-
монтно-строителни работи и/или обзавеждане,
пряко свързани със създаването на подходящи
условия за постигане на целите на проекта. 

Подробна информация, формуляр за кандидат-
стване и упътване към него, както и информация за
техническите изисквания в случаите на ремонт
могат да се получат от  координатора или Интер-
нет страницата на програмата www.women-bg.org.

При необходимост и заявено желание за разго-
вор по конкретна идея или проект координато-
рът дава консултации по предварително направе-
на уговорка.

Проекти се подават в два екземпляра по по-
щата или на място. Предложенията се разглеж-
дат от независими консултанти в рамките на
един месец. При необходимост от допълнителна
информация, такава се изисква и предоставя в
писмен вид. Ако проектът отговаря на всички
изисквания  и  критерии,  той се препоръчва за
разглеждане на Обединените холандски фондации,
които вземат окончателното решение за негово-
то финансиране. Организацията, представила
проекта  има ангажимента да  го преведе на ан-
глийски език. 

Срокът за подаване на проекти по програмата
е текущ. Предложения за финансиране се разглеж-
дат през цялата година.

ОЧАКВА СЕ ПРОЕКТЪТ:

� да бъде насочен към решаване на неотложни
социални проблеми на конкретна група хора,
които временно или трайно са в неравнопо-
ставено положение;

� да предлага решение с участието и на ресур-
сите на целевата група, към която е насочен;

� да има моделен характер, т.е. да е приложим
и в други населени места и региони на 
страната;
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� да бъде ръководен от мотивирани профе-
сионалисти;

� да бъде частично финансово осигурен и от
други източници;

� да съдържа доказателства за устойчивост
във времето на дейностите и резултатите;

НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА: 

� разходи по предварителната подготовка на
проекта;

� административни и стопански разходи;
� офис оборудване и обзавеждане;
� хуманитарна подкрепа;
� научни изследвания и издателски разходи;

� еднократни мероприятия, лагери, срещи,
конференции;

� участие в международни форуми;

� дейности в сферата на формално образова-
ние, медицина и здравеопазване, околна 
среда, изкуство и култура без доказан пряк 
социален ефект;

� професионално обучение, социално предприе-
мачество, трудова заетост;

� ремонт на държавни или общински училища
и заведения за деца и лица;

� учредяване на фондове;
� отпускане на кредити и стипендии.

Фондация ”Плевен 21-ви век”

Проект “Превенция на СПИН и
хепатит при венозни наркомани”

Вече пета година организацията работи по
осъществяване на дейности за “Превенция на
СПИН, ХЕПАТИТ “В” и “C” при венозни наркома-
ни от Плевенски регион”. Целта е ограничаване
предаването на заразното начало (СПИН, хепа-
тит B и C) при инжекционните наркомани; осигу-
ряване на тяхното физическо и психическо благо-
получие; повишаване нивото на здравната им ку-
лтура и мотивацията им за лечение. Програмата
предлага обмен на игли и спринцовки (събиране на
употребявани и раздаване на стерилни такива);
предоставяне на презервативи и помощни атри-
бути за инжектиране (капачки, лимонена кисели-
на, вода, дезинфекционни кърпички); насочване към
специализирани кабинети и клиники за консулта-
ции, насочване за лечение и изследване на СПИН,
хепатит B и C; разпространение на здравно-про-
светни материали; консултации и обучение за на-
маляване щетите от инжекционната употреба
на наркотици; психо-социална подкрепа.

Резултатите от изпълнението на програмата
показват, че в Плевенски регион броят на веноз-
но инжектиращите се наркомани постоянно нара-
ства, а с това респективно нараства и необходи-
мостта от разширяване и оптимизиране на пре-
доставяните услуги. Настоящият проект даде
възможност да се разшири аутрич програмата за
обмен на игли и спринцовки и се обхванат “труд-
ни за достигане” или”скрити групи”, с възможност
основно за изследване на клиентите на място. За
целта към досега работещите аутрич места в
Градската градина (Плевен), Градската градина в
гр. Червен Бряг и Drop-In център Плевен, в които
се осъществява обмен, чрез този проект органи-
зацията разкри и мобилна програма. За реализира-
нето и се закупи микробус, който бе подходящо
оборудван, за взимане на венозна кръв на място  с
цел изследване на HIV/СПИН, хепатит B и C,
както и за осъществяване на първична медицинска
помощ на клиентите, . Редом с това, чрез мобил-
ната програма се извършва обмен на игли и сприн-
цовки, предоставяне на стерилни консумативи,
медицинско, психологическо и социално консулти-
ране. На клиентите се предлагат и консултации
за безопасни инжекционни практики, пред и след-
тестово консултиране и насочване за лечение.
Мобилната програма обслужва  клиентите от
таргет групата в Плевен и Червен Бряг. До сега
броят на достигнатите бенифициенти е 390.
Убедени сме, че чрез разширяване и оптимизиране
на предоставяните услуги ще се увеличи значител-
но броят на обслужваните и изследвалите се кли-
енти, а при необходимост и желание те ще бъдат
насочвани своевременно към специализирани кли-
ники и заведения. От друга страна разширеното
предлагане на комплексни услуги ще ограничи до
голяма степен броят на вирусоносителството на
хепатит B и C; HIV/СПИН, 
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Проект “Превенция на HIV/СПИН
сред инжекционно употребяващи
наркотици и продаващисекс услуги”

Основната цел на проекта беше  да се  нама-
лят рисковете от заразяване с вирусите на ХИВ
и хепатити В и С сред групите с рисково поведе-
ние, както и да се ограничат рисковите практи-
ки, да се намалят на неблагоприятните последи-
ци за здравето и да се повиши  мотивацията им
за лечение. За осъществяване целта на проекта
бяха сформирани аутрич-екипи, като всеки екип
включваше опитен аутрич работник /медицинска
сестра или социален работник/ и доброволец. Те-
зи екипи излизаха всеки работен ден на определе-
ните места за терен с раници, в които има кон-
тейнер за мръсни игли и спринцовки, стерилни
такива, презервативи и информационни материа-
ли /брошури/. Местата за терен бяха ситуирани
в ромския квартал “Столипиново”, на околовръ-
стното шосе, в централната част на града, как-
то и край Централна гара. На тези места за об-
мен екипите съветваха  употребяващите как да
се предпазват от заразяване с вирусите на хепа-
тит и СПИН, как да предприемат лечение, дава-
ха  информация за консултативните служби и ме-
стата, където могат да бъдат тестувани без-
платно за СПИН, а също и за хепатити В и С,
работеха  за повишаване на мотивацията им за
търсене на лечение и изследване. На улицата ау-
трич-работниците провеждаха дискусии с участ-
ниците в програмата на различни теми-например,
предпазване от предозиране и опасности от зара-
зяване, хепатити, какво се знае за СПИН, трав-
ми предизвикани от неправилното  инжектиране,
за полово предаваните инфекции и др.

Благодарение на финансираният проект от
Обединени Холандски Фондации, в периода юли
2003 - юли 2004 г. осъществихме контакт с 217
нови за програмата употребяващи наркотици и
продаващи секс услуги млади хора при общо 2082
контакти с тях. За този период бяха обменени
30514 спринцовки и 61028 игли, с всеки комплект за
безопасно инжектиране бяха предоставяни и ан-
тисептични унгвенти /хепароид и троксевазин/,
презервативи, тестове за бременност, глейтгел-
ни кремове, дезинфекционни кърпички и др. От пу-
блични места /изоставени строежи, градинки и
места за инжектиране/ бяха събрани и унищоже-
ни над 28000 замърсени игли и спринцовки. Общо
над 200 клиенти на програмата бяха насочени за
тестуване за вирусоносителство за ХИВ, хепати-
ти В и С, за предприемане на лечение, както и за
безплатни гинекологични прегледи в кабинета на
Асоциация по семейно планиране в град Пловдив,
която беше наш партньор при реализирането на

проекта. Бяха разпространени над 12500 броя пре-
зервативи както сред проституиращите, така и
сред употребяващите наркотици. В периода ав-
густ - септември 2003 г. беше проведено изследва-
не сред клиентите на програмата с цел да се оце-
ни нивото на практикуване на рисковото поведе-
ние сред наркоманната общност, както и ефек-
тивността на програмата за превенция на
ХИВ/СПИН. Данните от това изследване сочат,
че голяма част от употребяващите наркотици
продължават да използват употребявани инстру-
менти за инжектиране повече от 1 път в рамки-
те на две седмици; 25 % от анкетираните заявя-
ват, че винаги използват презерватив по време на
секс.От 2000 година до момента се отбелязва
увеличаването на броя на направените HIV те-
стове от участниците в програмата на фондация
Панацея. 74 % от заявилите, че са получили ин-
формация за безопасно инжектиране и/или безопа-
сен секс са участници в програмата. Това красно-
речиво показва, че програмата е повлияла върху
информираността и поведението на употребява-
щите наркотици и проституиращи млади хора. В
това се състои и голямото постижение на този
проект. Организацията ни е убедена, че подобни
регионални проекти са ефективни, когато не се
разглеждат изолирано от общата национална
стратегия по наркотиците или от националните
програми по СПИН. Националните и местните
усилия трябва да включват добре планирани и не-
прекъснато осъществявани интервенции. Harm
reduction програмата на фондация Панацея е вклю-
чена в Националната Програма за “Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобал-
ния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството  на здравеопазването
на Република България. Факт е, че успехът на вся-
ка една програма се обуславя и от нейната
продължителност. Осигуреното продължаващо
финансиране  на дейностите, изпълнявани до сега
по проекта, финансиран от Обединени Холандски
фондации, със сигурност ще доведе до развитие на
дейностите по профилактика на ХИВ инфекция-
та и други инфекциозни заболявания  сред групи-
те с високорисково поведение.

Фондация “Панацея” - Пловдив
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Център за култура, информация
и обучение в община Опан

Идеята за проекта възникна в следствие на
трудните условия на живот в малките населени
места, с които населението се сблъсква ежеднев-
но и проблемите за нормален учебен процес в учи-
лището на село Опан, осмисляне на свободното
време на децата и създаване на база за извънклас-
ни занимания.

В единственото функциониращо Основно учи-
лище в Общината в село Опан, където се извоз-
ват и събират децата от Първи до Осми клас от
всичките 13 населени места, няма компютърна за-
ла и възможности за учениците за достъп до но-
ви технологии, комуникации и работа с ком-
пютър. Учениците нямат възможности за извън-
класни занимания и задоволяване на техните ин-
тереси и потребности от съвременни високотех-
нологични знания и умения. Младите хора са ли-
шени от възможност за  интелектуално развитие
и база за повишаване на информираност и квали-
фикация. Нямат достъп до информационна систе-
ма и услуги, поради отдалеченост от големи гра-
дове и информационни центрове. Губят шансове-
те си за мобилност и адаптивност към пазара на
труда. Липсват им знания и мотивация за пред-
приемачество.

В особено остра социална изолация попадат
хората от третата възраст. Те са лишени от
елементарни административно-информационни
услуги свързани с ежедневни проблеми - компе-
тентна техническа помощ, попълване на докумен-

ти за имоти и земи, копиране на документи, из-
работване на покани, некролози и много други.
Нуждата от услуги налага пътуване на възрастни-
те хора на 30-50 км до близките градове, което
за голяма част от тях се оказва непосилно пора-
ди здравословни или финансови причини.

Читалищното настоятелство пое идеята да
изгради културно-информационен център в сгра-
дата на читалището и да създаде условия на хо-
рата от всички възрасти за задоволяване на по-
требностите им от услуги и информация.

От януари 2004 година стартира изпълнение-
то на проекта. Населението на селото даде мно-
го доброволен труд по извършване на ремонтни-
те дейности и благоустрояване на простран-
ството около сградата на читалището. Основна
цел на проекта е да се осигури свободен достъп на
населението не само от с.Опан, но и от цялата
Община до различни форми на информация, услуги
и обучение в изградената модерна компютърна за-
ла с достъп до Интернет и служба за квалифици-
рана информация в помощ на земеделските стопа-
ни и възрастните хора.

Създадени са благоприятни условия за младите
хора и жените в общината да общуват и получа-
ват информация. Чрез провеждане на обучителни
програми ще се повиши нивото на  професионал-
ни знания и умения на целевите групи и възмож-
ностите им за по-лесно адаптиране към пазара на
труда и иницииране на предприемачество. Нали-

чието на компютърна и
Интернет зала ще даде въ-
зможност на подрастващи-
те и всички млади хора да
се занимават през свобод-
ното си време, като така
ще ги изведем от питейни-
те заведения и ще ги пред-
пазим от алкохол, цигарен
дим и наркотици. Създаде
се център, в който жадни-
те за все повече знания
млади хора ще могат да об-
щуват и черпят информа-
ция.

Центърът е и място,
където хората от всички
възрасти могат да намерят
занимание за свободното си
време - различни мероприя-
тия, забавни игри, видеоте-
ка или просто почивка в
уютна обстановка.

Народно читалище ”Развитие” - с. Опан
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“Център за обучение 
и подпомагане на  диабетно болни”

Диабетно болните са едни от най- често пре-
биваващите пациенти по коридорите на здравни-
те заведения. На всеки три месеца им се налага да
провеждат задължителни контролни изследвания,
които се извършват през целия ден, на всеки 3 ча-
са. Имаше належаща нужда от уютно и удобно
място, където болните от диабет да прекарват
времето между изследванията.

Финансирането на проект “Център за обуче-
ние  и подпомагане на диабетно болни” от ни да-
де възможност да предложим един нов поглед и
отношение на обществото към нашето заболява-
не. Основните цели на проекта са да намалим ри-
сковете от усложненията при болните от заха-
рен диабет, водещи до трайна инвалидизация и
сложни социално-икономически последици и да
развием дейности, допринасящи за по- добра ин-
формираност, обучение и социално интегриране
на диабетно болните, чрез които да повишим мо-
тивацията у болните от захарен диабет за от-
говорно поведение спрямо контрола над болест-
та, така че да намалим рисковете и подобрим ка-
чеството на живот.

Центърът за обучение на диабетно болни се
превърна в притегателен център не само за хора-
та, засегнати от болестта захарен диабет, но и
от цялата общественост. Най- напред се отзо-
ваха близките на болни от диабет, които дариха
в Центъра останали флакони инсулин или писал-
ки, за да ги ползват други, които се нуждаят от
тях. След появилия се дефицит на инсулин по ап-
теките ние помогнахме на много
хора, които изпаднаха в бедстве-
но положение. В това число бяха
и 2  ромски деца, чиито родители
не си плащат здравни осигуровки
и децата им бяха лишени от скъ-
по струващото вещество. Осъ-
ществихме ползотворни контак-
ти със сродни организации от
Бургас, Видин, Хасково, Пловдив,
София, които споделиха своя
опит и постижения в борбата за
по- добър живот на диабетно
болните. Бяхме посетени и кон-
султирани от единствения все
още лекар-подиатър в България, д-
р Румен Богданов, който ни за-
позна с важността на проблема
“диабетното стъпало” и начини-
те за превенция, чието място е
точно в такива обучителни цен-
трове като нашия. 

Майките на децата, болни от

диабет осъзнаха тяхната роля в живота на сво-
ето проблемно дете и начините, по които да му
помагат то да не израства с усещането, че е бол-
но и различно от другите деца. У тях се зароди
желанието за сформирането на общност, която
да обедини всички семейства с подобен проблем за
да се подпомагат взаимно. Те започнаха активно
да търсят сродни инициативи на майки от други
градове за осигуряване отдиха на своите деца, от
който са били лишавани досега и все по- успешно
да се интегрират в обществото. 

Много голямо беше въздействието, което ме-
дийната политика изпълни за проекта. Нашата
организация стана все по известна и вече актив-
но търсен партньор от местните държавни ин-
ституции и местната власт. 

Не на последно място е опита и капацитета,
който натрупа нашата организация при изпълне-
нието на проекти. Това ни зарежда с повече оп-
тимизъм и увереност, че сме избрали правилният
път, където не чакаме повече държавата да мисли
за нашите проблеми и тяхното решаване.

Това, което постигнахме до този момент ни
дава самочувствието, че сме взели съдбата си в
свои ръце и знаем какво ни е нужно. Проекта, по
който имахме възможност да работим една годи-
на ни даде възможност ясно да определим пробле-
мите и да ги подредим по важност. От тук на-
татък бихме искали Центърът за обучение на
диабетно болни да  продължи да разширява своя-
та работа и въздействие в обществото.

Сдружение 

”Съюз на диабетно болните” - гр. Сливен
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Дневен 
център за безпризорни деца

Сдружение “Шанс и закрила” е организация с
идеална цел. Създадена е през 1996 година в Хаско-
во от група ентусиасти с различни професии - ле-
кари, педагози, психолози, социални работници,
икономисти, инженери. Това, което ни събра е лю-
бовта към децата, желанието да им помогнем да
преминат по-лесно през трудното време, в което
живеем. Ориентирахме своята работа към най-
уязвимите деца - децата в риск. Най-силно по
онова време се набиваха проблемите на децата на
улицата. Затова започнахме да помагаме на тях.
Направихме проучване на структурата на безна-
дзорността в Хасково. Оказа се, че има 3 групи де-
ца, които пребивават на улицата:

� Трайно безнадзорни - работещи и живеещи 
на улицата деца;

� Просещи деца - работят ежедневно на улица-
та. Живеят при родителите си и най-често 
родителите ги принуждават да просят;

� Деца живеещи в семейството си, но чиито ро-
дители не могат или не желаят да се грижат 
за тях.

В периода 1996 - 2004 година, настъпиха про-
мени както в структурата на безнадзорността,
така и във факторите, които я определят. По-
важните от тях са:

� През 1996 най-голяма и с най- сериозни проблеми
беше групата на трайно безнадзорните деца, а
сега, през 2004, трайно живеещи на улицата де-
ца в Хасково няма;

� Просещите под “супервизията” на роднини деца
остава най-трайната, но и най- недостъпната
за въздействие група деца на улицата;

� Непрекъснато нараства броя на децата в тре-

тата група. Тук наблюдаваме 2 паралелни про-
цеса: Все повече се задълбочава социалната изо-
лация, в която са попаднали маргинализирани се-
мейства и същевременно с това нараства броя
на семействата, които попадат в изолация;

� Ако през 97-ма най-често от адекватна роди-
телска  грижа бяха лишени деца с 1 родител или
от многодетни семейства, сега се увеличават
случаите на пренебрегнати децата в пълни се-
мейства с 1-2 деца. 

Тази динамика на процесите в групата на без-
надзорните деца непрекъснато налагаше промяна
и на акцента на нашата дейност. Можем условно
да обособим  три етапа, през които премина на-
шата работа - работа на улицата - 1996 -97 го-
дина; предоставяне на ограничен брой услуги в
Приемна два пъти седмично и улична работа 1998-
99 година и предоставяне на услуги в Дневен цен-
тър - от края на 1999 година - до сега.

Дневният център се оказа търсената  устой-
чива форма за работа с безнадзорните деца пора-
ди поне 3 причини - непрекъснато нараства група-
та на децата, които имат семейства, но не полу-
чават достатъчна грижа от тях; в общността
има други институции, които могат да осигурят
услуги за деца без родители; дава се шанс на дете-
то да остане в семейството, като компенсира
част от липсващата родителска грижа и в също-
то време работи за повишаване на отговорност-
та на родителите към отглеждане и възпитание
на децата им.

Дневният център работи всеки делничен ден
от 8.30 до 17.00 часа. Той може да се посещава от
деца от 5 до 16 години. Предлага следните услуги:

Услуги за деца:
Храна, възможност на децата да се погрижат

за личната си хигиена, здравно обслужване, помощ
при подготовка за училище, помощ при решаване
на проблеми свързани с училище, семейство или
други институции, закрила при нарушени права,
занимания по интереси, общуване с връстници,
среща с приятели, игри и забавления. Осъществя-
ват се различни образователни и професионални
програми насочени към подпомагане на различни
аспекти на развитие на детето и изграждане на
социални умения. По-важните от тях са: “Уча се
да готвя”, “Изобразително и приложно изкуство”,
“Градинарство”, “Родолюбие”, “В света на интим-
ното”, “Аз танцувам”.

Работа с родители:
Неразделна част от работата на Дневния цен-

тър е работата с родителите на децата. Това е
изключително трудна задача, с която години на-
ред се страхувахме да се ангажираме. През 2002 го-

Сдружение ”Шанс и закрила”
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Съюз на слепите в България

Осветени пространства
Да откриеш света, да го осмислиш и осъзнаеш.

Да стигнеш до простичката истина, че правото
да живееш е най-висшето благо на природата.
Всъщност тази истина е водеща при възникване-
то на проект “Адаптиране и благоустрояване на
жилищна среда за хора със зрителни увреждания”.
Слепотата е инвалидност, която води до намале-
на или напълно загубена самостоятелност. По-го-
лямата част от хората с увреждания са изолира-
ни поради недостъпна жилищна среда и затрудне-
на мобилност в голямото пространство.

Финансираният от Обединени Холандски Фон-
дации проект бе изпълнен в рамките на три ме-
сеца и половина и отговаря на поставените в не-
го цели. Постигнат беше изключително социален
ефект, а именно: създадоха се условия за достъп-
ност на жилищната среда, до местоработата
/предприятие “Успех-ССБ”, клон София е на тери-
торията на рехабилитирания обект/, до градска-

та транспортна мрежа. Прякото участие в из-
пълнението на проекта на съюзни членове форми-
ра у тях усещане за полезност; с изграждането на
достъпна жилищна среда зрителнозатруднените
ще живеят максимално независими, а районът
стана по-безопасен и привлекателен.

Изградените водещи парапети, тактилни пъ-
теки, детски кът и осветителна мрежа ще бъдат
поддържани в дългосрочен план от екип на специа-
лизираното предприятие “Успех-ССБ”. Служба
“БКС” към община “Люлин” ще поддържа затреве-
ното междублоково пространство. Чрез проект
“Адаптиране и благоустрояване на жилищна среда
за хора със зрителни увреждания” Съюзът на сле-
пите в България улесни процеса на социална адап-
тация и мотивация на хората без зрение за уча-
стието им в живота на семейството, целевата
група и обществото.

дина направихме първите опити. Създадохме Кон-
султативен кабинет като помощен орган за рабо-
та с родителите. Неговата основна задача е да им
помага да осъзнаят своята отговорност за от-
глеждане и възпитание на детето си. Отначало
родителите оказваха съпротиви, но сега се случва
и те сами ни потърсят.

Статистика:
От създаване на Дневния център - до сега той е

предоставил различни видове услуги на 115 деца. Бро-
ят на децата, които дневно го посещават варира от
11 да 28. Средно годишно посещенията са над 4000. За

учебната 2003/2004 всички деца посещават училище.
Основни донори на Дневния център са Обединени

Холандски Фондации за Централна и Източна Евро-
па, фондация “Оук” и фондация “Крал Бодуен” - Бел-
гия.

Ние високо ценим помощта на донорите, не само
защото 110 деца от Хасково и региона имаха шанс да
получат внимание и грижа, което заслужават, но и
защото ни дадоха възможност да развием иноватив-
ни практики в областта на предоставяне на социал-
ни услуги за деца, които се оказаха ефективни и
устойчиви.
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Координатор: Мария Петкова

Фондация ЖАР

ул. “Неофит Рилски” 52, София 1000; Тел/факс: 980 55 32, 980 59 20

mpetkova@infotel.bg;         www.women-bg.org;         www.cnfcee.nl

Приемни дни: Понеделник и четвъртък 15.00 - 18.00 ч.

СПИСЪК
НА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ
продължение от миналия брой

Асоциация за семейна подкрепа и социална работа
Кратко описание на проекта:
Център за предоставяне на интегрирани услуги
за деца и млади хора с хронични заболявания 
и техните семейства
Отпусната сума: 14370 E
За контакти: Велина Костова

Ул. Цариградска 23, ет. 2
Бургас 8000, тел.: 056/826860
velinakostova@usa.com

Сдружение “НАДЕЖДА ЗА ДЕЦАТА НИ”
Кратко описание на проекта:
Оборудване на физиотерапевтична зала и зала
за психомоторика към Дневен център за деца 
с проблеми в развитието в град Велико Търново
Отпусната сума: 9150 E
За контакти: Анелия Петкова

Ул. Симеон Велики 3
Велико Търново 5000
06117/21 30; (062/62 18 72)
dmsgd_debeletz@abv.bg

Сдружение “ЦЕНТЪР ЗА ЕМОЦИОНАЛНИ 
И ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
И ТЕРАПИЯ”, Бургас
Кратко описание на проекта:
Изграждане на дневен център за психо-социална
рехабилитация на потребители на психично-
здравни услуги
Отпусната сума: 10000 E
За контакти: Светозар Димитров

Бул. Мария Луиза 69
Бургас 8000, тел.: 056/81 73 32
sch_burgas@abv.bg

Фондация ”СОЦИАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР”
Кратко описание на проекта: 
Социални услуги за хора с психични увреждания
и техните семейства от община Самоков
Отпусната сума: 5600 E
За контакти: Катя Попова

Пл. Захари Стоянов 1, ет. 2, ст. 8
Самоков 2000
тел.: 0722/6 60 85
osteosam@abv.bg

Морски Клуб ”ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”
Кратко описание на проекта: 
Създаване на възможност за професионална
реализация и социална интеграция на младежи
в неравностойно социално положение чрез
придобиване на квалификация по морски
специалности
Отпусната сума: 11260 E
За контакти: Дарина Иванова

Ул. Одрин 18
Варна 9000 тел.: 052/306 429
seaclub@triada.bg

Фондация ”КУРАЖ И ПЕСЕН”
Кратко описание на проекта:
Чрез културо - терапия към интеграция - 
в полза за хора със зрителни увреждания и
групи в неравностойно социално положение
Отпусната сума: 3950 E
За контакти: Никола Качоров

Ул. Юндола 8, ет. 3, ап. 11
Пловдив 4001, тел.: 032/43 71 59

Асоциация на лица с интелектуални затруднения
”АЛИЗ - ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”, Перник
Кратко описание на проекта:
Да учим и живеем заедно - интеграция на деца с
увреждания
Отпусната сума: 4445 E
За контакти: Надежда Василева

ул. Търговска бл. 14, ет. 1, ап.2
076/60 48 76
alizpernik@abv.bg

Народно Читалище Земеделец
Кратко описание на проекта:
Информационните технологии в малката
крайгранична община - средство за посрещане
на предизвикателствата на времето.
Отпусната сума: 10000 E
За контакти: Светла Бондова

с. Ново село 3784
община Ново село, област Видин
тел.:09316/22 59

Център за независим живот София
Кратко описание на проекта:
Достъпна архитектурна среда - предпоставка
за пълноценно участие на хората с увреждания
в обществения живот
Отпусната сума:  9050 E
За контакти: Миролюбка Бацарова

Ул. Екзарх Йосиф 60, ет.1
София 1000, тел.: 983 31 17
cil@cil-bg.org

Сдружение ”НАДЕЖДА ЗА УТРЕ”
Кратко описание на проекта:
Милосърдие - грижи за възрастни хора
Отпусната сума:6900 E
За контакти: Д-р Роза Лазарова

Ул. Братя Миладинови 31 А
Разлог 2760, тел.: 0747/25 24 
Hope_for_tomorrow@mail.bg

Фондация ”СОЦИАЛНИ НОРМИ”
Кратко описание на проекта:
Центъри за социална рехабилитация 
и интеграция
Отпусната сума: 12860 E
За контакти: Цонка Иванова

Ул. Опълченска 11
Правец 2161, тел.: 02/840 75 21
socnormi@abv.bg


