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 да бъде насочен към решаване на неотложни социални проблеми на конкретна група хора, които
временно или трайно са в неравнопоставено положение;
 да бъде предложен от организация с опит в дадената област;
 да предлага решение с участието и на ресурсите 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;
 да е финансово ефективен;
 да бъде ръководен от мотивирани професионалисти;
 да бъде осигурен финансово (от други източници) в
частта на административно-стопанските разходи;
 да съдържа индикации за устойчивост във времето на дейностите и резултатите;

Чрез програмата си за Централна и Източна
Европа Обединените холандски фондации подкрепят процеса на социална трансформация в страните в този регион от 1991 година. В България от
1997 година до сега са финансирани повече от 100
проекта на НПО в подкрепа на хора в неравнопоставено положение. Програмата е основана на
принципите на диалог, обмяна на опит и позитивни практики и финансова подкрепа.
Обединени холандски фондации подкрепят дейности, насочени към развитие и предоставяне на
възможности на хора, чиито социални, физически,
образователни, емоционални, поведенчески и други
проблеми създават трудности за пълноценното им
и равностойно участие в семейството и/или обществото.

НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА:
 разходи по предварителната подготовка на проекта;
 административни и стопански разходи;
 офис оборудване и обзавеждане;

НАСЪРЧАВАТ СЕ ДЕЙНОСТИ НА НПО, КОИТО:
 предоставят на хора в неравностойно положение
условия, възможности и умения, осигуряващи им
равен шанс с останалите;
 са основани на партньорство между НПО и местната власт;
 предполагат и насърчават активно участие на местната общност в разрешаване на съществуващи
проблеми, чрез предоставяне на приятелство и
подкрепа, внимание и време;
 имат конкретно измерими практически резултати;
 са насочени към предотвратяване и разрешаване на
остри социални потребности с ресурсите на местната общност;
 са основани на въвеждането и демонстрирането на
съвременни модели и практики;
 стимулират полагането на доброволен труд;

По програмата могат да кандидатстват само
български неправителствени организации (НПО) и
читалища, регистрирани по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, които имат опит в изпълнение на социални програми и по специално в областта, за която търсят
финансиране.
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от координатора на програмата за България или
на www.women-bg.org. При необходимост или заявено желание за разговор по конкретна идея или
проект координаторът дава консултации по предварително направена уговорка.
Проекти се подават в два екземпляра на място
или по пощата. Представените проекти се разглеждат от независими консултанти в рамките на
един месец. Координаторът уведомява кандидатстващата организацията за становището по конкретния проект. При необходимост от допълнителна информация, такава се иска и предоставя в
писмен вид. Ако проектът отговаря на всички
изисквания и критерии, той се предлага за разглеждане на Обединените холандски фондации, които вземат окончателното решение за неговото
финансиране. Организацията, представила проекта
има ангажимента да го преведе на английски език.
Срокът за подаване на проекти по програмата
е текущ. Предложения за финансиране се разглеждат през цялата година.
Координацията на програмата за България от
холандска страна е поверена на фондация “Орание”
със седалище в гр. Буник. В България програмата на
Обединените холандски фондации се осигурява административно от фондация ЖАР.

хуманитарни дейности;
научни изследвания и издателски разходи;
еднократни мероприятия, лагери, срещи, конференции;
участие и провеждане на международни форуми;
дейности в сферата на формално образование, медицина и здравеопазване, околна среда, изкуство и
култура без доказан социален ефект;
проекти в областта на социалното предприемачество, малък и среден бизнес, професионално обучение;
ремонт на държавни или общински заведения
за деца и лица;
учредяване на фондове;
отпускане на кредити и стипендии.

В рамките на проекти, отговарящи на изброените критерии, програмата на Обединени холандски фондации финансира и ремонтно-строителни
работи и обзавеждане, пряко свързани със създаването на подходящи условия за развитие на дейности, пряко свързани с целевата група на проекта.
В този случай се препоръчва предварителен контакт с координатора на програмата за допълнителна информация по техническите изисквания за
сградата.
Подробна информация и формуляр за кандидатстване, както и упътване към него се получават

Асоциацията на младите юристи, София

Правна помощ за социално
слаби граждани

 неправомерни откази за отпускане на социални
помощи;
 съставяне на протоколи за предоставяне на безплатни лекарства, заплащани от НЗОК;
 издаване на разрешения за строеж;
 издаване на разрешения за откриване на търговски обекти и лицензии за търговия със тютюневи изделия и спиртни напитки;
 разрешения от ХЕИ.

В периода март 2002 – май 2003 г. Асоциацията на младите юристи реализира проект “Правна
помощ за социално слаби граждани”, финансиран
от Обединените Холандски Фондации. Целева група на този проект бяха гражданите в неравностойно социално положение - социално слаби, хора
с увреждания, представители на ромското малцинство и на маргинализирани групи - в общини
София, Ихтиман и Костенец. Основната цел на
проекта беше да съдейства на целевите групи при
реализирането и защитаването на техните социални права и законни интереси, както и да ги
подпомага в областта на социалното подпомагане
и общинските административни услуги чрез безплатни правни консултации и разпространение на
образователни материали.
Създадени бяха центрове за правна помощ в
София, Ихтиман и Костенец, където квалифицирани адвокати консултираха 331 граждани, в т.ч.
- 177 в София, 71 в Ихтиман и 83 в Костенец. Анализът на поставените въпроси и сигнали за лоши
административни практики, които гражданите
представиха пред екипа на проекта показва, че
основните слабости в административното обслужване се наблюдават при:

Наред с това, гражданите направиха следните
предложения за подобряване на административното обслужване, които бяха предоставени на
местните власти – откриване на повече телефонни линии за сигнали и справки в общините;
увеличаване на приемното време на общинските
служби и въвеждане на обслужване на “едно гише”.
В рамките на проекта Асоциацията на младите юристи издаде и разпространи дипляна, посветена на нормативната уредба, отнасяща се до
социалните помощи за хората с увреждания. Издаден беше и Граждански наръчник за административните услуги, който в синтезиран и достъпен вид представя процедурите и необходимите документи за различните услуги, извършвани от общините. Материалите могат да бъдат
намерени на страницата на Асоциацията на младите юристи – http://law.cjb.net .
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Народно читалище “Петър Парчевич”
с. Асеново, общ. Никопол

Информационните технологии
за по добър социален живот
в малкото село Асеново
Идеята за изграждането на центъра се роди
при среща с колегите от читалище “Лик”-гр.Плевен, на които благодарим. Те вече бяха изградили
своя център “Лачипе”. Нашето читалище довършваше работата по спечелен проект за издателска
дейност към Национален фонд култура при Министерството на културата - за издаване на сборник “Словесното фолклорно богатство на банатските българи от село Асеново”. Така започна началото - защото искахме и в нашето малко село
децата и хората да получават новостите свързани с ИТ.
Малко плахо и неуверено, но със силна вяра и
надежда, че трябва да убедим хората от Обединени холандски Фондации да ни повярват и да ни
подкрепят – поехме по трудния път. Повярваха
ни хората, че и децата от малкото село искат
“Да достигнат света от малкото ни село Асеново”. Подкрепиха ни чрез партньорство и колегите
от Читалище “Лик”- гр. Плевен, които поеха обучителния пакет на екип на проекта,; Кметското
наместничество в село Асеново – с безвъзмезден
труд на служителите; Община –Никопол се ангажира за поддръжката на техниката, както и финансово участие.
Студената зима не беше проблем за да започнат обучителните дейности на екипа на проекта,
малко по късно ремонтните дейности и дългоочакваният ден – официално откриване на Центъра
от координатора от Холандия – Тео Зелденраст
стана през най-хубавия пролетен месец - месец
май, малко след Празникът на славянската писменост и култура. Радостта на децата, блясъка в
очите на съселяните ни дава основание да продължим с още по-голям оптимизъм останалите дейности по проекта.

та от малкото село, които нямат друго място за обучение в компютърна грамотност
и използване на ИТ като средство за общуване и придобиване на познания освен читалището - единственият обществен център
в с. Асеново.
 Да подпомогне населението на селото от
третата възраст - най-затруднените социално, чрез административно–информационни услуги, свързани с ежедневните проблеми: попълване на документи за имоти, земи, социални помощи и др.
 Да разшири гражданската база на читалището като единствена в селото гражданска
организация, работеща в полза на хората.
В с. Асеново живеят 430 жители, от които
220 пенсионери, 25 деца, от които 12 са от 7 до
14 год., а 13 - до 18. Читалищното ръководство бе
подтикнато да търси алтернативи за по-добрата социализация на децата. Считаме, че именно
читалището може да направи крачка различна от
тази на държавната политика на социална изолация на децата тук, които пътуват /3 до 5 км/ до
съседните училища, поради липса на местно училище. Освен социалната изолираност, проблем за
децата създава самото пътуване.То не дава възможност за включване им в извънкласни занима-

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
 Създаване на условия за равнопоставеност и
приобщеност на малките общности към активния социален и обществен живот на
днешния ден.
 Подобряване на живота на хората от малкото село Асеново, чрез информационните
технологии.
ПОДЦЕЛИ:
 Да създаде условия за социализация на деца-
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ния за придобиването на адекватни знания и умения спрямо тези на връстниците им от по-големите населени места. Чрез този проект ще се създадат условия за по-широки контакти на децата и с външния свят.
Повечето от хората в селото са болни, социално слаби пенсионери с малки пенсии, а ежедневните грижи и проблеми са като на всички
останали. Тези намиращи се в социално неравностойно положение наши съселяни ще бъдат улеснени в част от грижите си, свързани с административни тежнения и задължения, с каквито
те безпомощно се сблъскват.
Изграждането в с. Асеново на Център за обучение и услуги доведе до обучението на 12-те деца на компютърна грамотност,а други 25 ще подпомогне за тяхното социално израстване и реализиране и новостите на ИТ ще отворят малкото изолирано село към големия свят. Обслужват
се хората от селото по административни въ-

проси, в попълването на документи и изработване на покани и некролози, чрез което ще се направи нещо конкретно дори и за облекчаване на финансовата тежест, свързана с нуждата от пътуване в големия град за подобни услуги. Изграденият центърът е за трайно във времето развитие и осъществяване на проектните социални
дейности и услуги. Обучен и събрал опит организационния екип ще работи като постоянен консултант и помощник на Центъра, както с децата, така и с възрастните хора. Обучени са 12
местни деца за работа с ИТ, а 25 да работят с
Интернет. Ще продължи обучението на останалите подрастващи деца в компютърна грамотност и ще започне обучение и на други граждани.
Въведените социални услуги – попълване на документи – молби , декларации, изработка на покани и некролози и др. ще даде възможност при откритата среща с хората от селото за представяне на наръчника за услугите.

Сдружение за подкрепа на лица
с умствени затруднения, Видин

“Микродом за жени
с умствени затруднения”
е един от първите в страната. Неговата дейност е насочена към задоволяване на нуждите на
хората с умствени затруднения и техните семейства. Той предлага почасови занимания в малки групи и възможност за отмора на родителите. Също и консултации по различни аспекти на
уврежданията и свързаните с тях проблеми.
През 2002 г. стартира проектът на дружеството за реконструкция и ремонт на съществуваща сграда за разкриването на микродом за жени с умствени затруднения в гр. Видин. Проектът цели предотвратяване на институционализирането на 5 момичета, навършили 18 г. възраст,
които до момента са живели в семействата си,
но по една или друга причина са в риск от настаняване в домове за възрастни с умствени затруднения в различни региони от страната, което от
своя страна би довело до пълна изолация. Разкриването на микродома цели да не се прекъсне връзката със семейството, да се запази достъпа да
медицински, рехабилитационни и др. услуги, които лицето до момента е ползвало, както и налагането на нова форма на социална услуга за тези
лица. “Защитените“ жилища са отдавна развита
форма на услуги за лица с умствени затруднения
в европейските страни. Стратегията за постепенното намаляване капацитета на социалните
заведения за лица с умствени затруднения и извеждането им от отдалечените погранични сел-

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Видин е клон на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ, която е представителна организация на национално равнище. СПЛУЗ – Видин се бори за
равни права и възможности за хората с умствени затруднения и техните семейства в региона.
Дружеството има членове от град Видин, села
от Община Видин и други селища от общини в
Област Видин. СПЛУЗ – Видин лобира пред
местните власти и структури, институции и
организации за нуждите и интересите на своите
членове. Хората с умствени затруднения са равноправни граждани на страната. Те имат същите
права да са част от обществото, независимо от
степента на увреждането си. Хората с умствени затруднения имат много дарби и способности, но заедно с това и някои специфични нужди.
Те се нуждаят от право на избор на услуги за подпомагане на техните нужди. Те често страдат
от дискриминация, претърпяват подигравки и
търпят насилие. Нужно е стриктно антидискриминационно национално законодателство и практическото му приложение, което е важен въпрос
за СПЛУЗ – Видин. Организацията се бори за неговото разрешаване.
С помощта на Обединени Холандски фондации
за Централна и Източна Европа през 1998 г. е създаден Семейният център към дружеството. Той
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ца, далеч от погледа на обществото, може да се
постигне единствено чрез поетапно разкриване
на форми на социални услуги в общността, каквато е микродомът. Тази стратегия напълно се
покрива и работи за постигането на друга важ-

на цел – промяна на отношението на обществото към хората с умствени затруднения и техните семейства, предоставяне на възможности
за равни шансове и равнопоставеност на хората
с такъв проблем.

Сдружение “Театър Цвете“, София

Утрешният ден започва днес
Вече 10 години екипът на сдружение “Театър
Цвете “ работи ЗА и СЪС деца и младежи - жертва на насилие, лишени от родителски грижи,
живеещи в кошмара на Балканските войни, пренебрегвани от обществото поради своите физически или интелектуални проблеми, белязани заради малцинствения си произход. Искаме промяна! Ако заедно с майчиния език децата учеха, че
човешките права са неприкосновени, ако днес
утрешните родители осмислят значимостта на
този родителски дълг - промяната вече е започната.
През 2001 година сдружение “Театър Цвете”
проведе първото си обучение на младежи - обучители на свои връстници по Конвенцията на ООН
за правата на детето чрез драма и театър техники “Утрешният ден започва днес”. Участваха
осемнадесет младежи от пет мултиетнически
региона в страната. Чудесните резултати ни
окуражиха да продължим..
С любезната подкрепа на Обединените Холандски Фондации през периода февруари - юни
2003 година в градовете Луковит и Берковица бе
реализиран проектът “Утрешният ден започва
днес - 2” - тренинг на сформирани с помощта на
първите местни младежки екипи и изграждането
им като театрално-дискусионни клубове в защита на правата на младия човек. Общо 38 младежи на възраст от 15 до 20 години бяха включени
в обучение, състоящо се от 4 модула:
 Изграждане и работа в екип
 Запознаване с Конвенцията на ООН за правата на детето
 Овладяване на основните принципи на сценично поведение
 Придобиване на умения за подготовка, организиране и провеждане на театрални дискусии
Театралните дискусии, които обучаваме младежите да провеждат, са вид интерактивни театрални представления, в които се приканва за
участие цялата публика. Те изискват задълбочена
предварителна подготовка от страна на екипа и
често - консултации с експерти в областта на
казуса, който се предлага за разрешаване. В това
отношение местните общински и образователни
власти обещаха пълна подкрепа. За да могат да
провеждат дискусии, свързани с казуси на нарушени права на свои връстници, бе необходимо наши-

те участници да осмислят своите права според
Конвенцията на ООН, но и отговорностите си
към ненарушаването и защитата им. Бяха обсъдени множество посочени от тях реални случаи
на нарушение на детските права, в които имаха
за задача да дефинират основния проблем, да го
погледнат през очите на всеки от участниците,
да предлагат и дискутират позитивни решения
и да избират оптималното. Учиха се как да театрализират реален проблем и да водят дискусии
за намиране на позитивни решения. Обучението
особено обостри гражданската бдителност на
участниците, импулсира ги към отговорност и
активност
И в двата града бяха проведени публични представления пред многобройна юношеска публика,
оживена от даденото й право да решава. Отказ
за даване на отчет за отклонение на пари, предвидени за младежки дейности и прекъсване на
образованието на момче с цел заработване на
средства за семейството, бяха обсъждани в Луковит. Непредвидена ученическа бременност и ултиматум пред любим човек, приет да следва в
чужбина дискутираха в Берковица.
Намерили подкрепа от страна на местните
общински и образователни власти, театралнодискусионните клубове продължават да представят разработените казуси в часовете на класа в
паралелките от основен и горен ученически курс.
Сдружение “Театър Цвете” се опитва да изгради мрежа от младежки театрално-дискусионни
клубове, взаимодействието на които се надяваме
да благоприятства развитието на толерант-
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ност към различията на другия и мотивира много млади хора за извършване на позитивни промени в нашето общество. В Берковица двата клуба
направиха съвместно представление. Срещнахме
двата младежки театрално-дискусионни клуба.
Домакините посрещнаха колегите си от Луковит
с духова музика. А след самостоятелно подготвените нови казуси, които ние само консултирахме, съвместно представление бе проведено в Луковит.
Театърът е интригуващо младите хора начинание, в което ВСИЧКО зависи от ВСЕКИ. Той
е могъщ механизъм за успешно провеждане на социална и образователна работа с млади хора. В
театрално-дискусионния клуб в Луковит една
трета от участниците са възпитаници на Дома
за момичета и момчета с трайни физически проблеми, които в процеса на изграждане на екипа,

бяха приети за равностойни негови членове. В
Берковица в клуба се включиха младежи от Дома
за деца и юноши, лишени от родителски грижи.
Използването му потапя участниците в илюзорна театрална реалност, в която те претърпяват реални промени. Неусетно забавлението се
превръща във възпитание. Тази методология е
особено подходяща за провеждане на не-формално
гражданско образование. Въоръжени с нея, за младите обучители не е трудно да провеждат успешно обучение на свои връстници и така да се
превръщат в лидери на демократизация в нашето общество.
В следващ проект “Театър Цвете” бе изграден
Театрално-дискусионен клуб и в гр. Гоце Делчев. В
момента търсим и сме окуражени за получаване
на финансова подкрепа за функционирането на
трите клуба през следващата учебна година.

Център “Отворена врата”, Плевен

Създаване на подслон за жени,
преживели домашно насилиие
Център “Отворена врата”- Плевен е организация, която се грижи за правата на жените и техните деца. Организация, която води борба с насилието у дома. Създадена е през 2000 г. в гр.
Плевен от психолози, лекари, социални работници, юристи, педагози.
След дълго местене в малки и неугледни офиси, днес Центърът разполага с къща в централната част на града. Благодарение на финансовото
съдействие на Обединени Холандски Фондации
тази къща се превърна в база с големи възможности за работа. Къщата ни беше предоставена от
Община Плевен и в нея дълги години са живели
хора с ниски доходи, настанявани от Жилфонд.
Едва ли е необходимо да описваме в какво състояние беше тя, когато ни я предоставиха. Поради
липса на средства нашият екип реши да събере
пари от членски внос и лични средства, за да може да се направи елементарен ремонт на приземния етаж. Със собствен труд пригодихме тези
помещения за работа, за да не прекъсваме възможността на хората да ни търсят и ние да се
срещаме с тях.
Обединени Холандски Фондации одобриха проекта ни за ремонт на сградата и предоставиха
нужните средства. Това даде възможност на екипа да осъществи мечтата си за създаване на подслон в гр. Плевен за жени и техните деца жертви
на домашно насилие. Благодарение на този проект стана възможно оборудването на спални помещения за деца и жени и санитарни възли.
Екипът на Център “Отворена врата” е обучен
за работа с проблема насилие, както и за предо-

ставяне на квалифицирани психологически консултации по фамилна терапия. Чрез ремонтните
дейности имаме възможност тези терапевтични
програми да се осъществяват в специално подготвени помещения, даващи на клиентите спокойна, сигурна и защитена среда. Къщата вече
разполага с три обособени входа, както и мансарден етаж с възможности на мини зала за семинарни събирания и обучения.
Проблемът домашно насилие не е от вчера, но
все още в България няма правила и нормативни
актове, закрилящи жертвите. Единствено работата на Неправителствените организации
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/НПО/ дава възможности за помощ и подкрепа на
тези хора.
Център “Отворена врата” поддържа открита
телефонна линия, на която могат да се обаждат
всички желаещи. Участието на доброволци –
млади хора, студенти и такива от помагащи
професии, дава възможност за разпространяване
на информация по проблема, за промяна на обществените нагласи и начини за справяне, предлагани в Центъра.
Грижата ни за жените се осъществява и чрез
превантивни програми в средните училища сред
подрастващите, чрез обучителни семинари и
тренинги. Екип от Център “Отворена врата”
привлече ученици от училище “Стоян Заимов” гр.
Плевен в група по плейбек-театър – единствена
в страната. Обучения и семинари сме предвидили
и за жени на средна възраст, трайно безработни
– за придобиване на умения за намиране на работа, самонаемане, започване на собствен бизнес. В

работата ни са застъпени дейности предназначени за бъдещи майки и млади майки, тренинги и
психологическа подкрепа за справяне с майчинството -това толкова прекрасно, но и нелеко
физическо и психическо състояние на жената. Не
на последно място, на приземния етаж в Центъра ще отвори врати обществена пералня – социално предприятие по проект на Каунтърпарт
– България. Така ще се даде реална възможност за
работа на нашите клиентки, както и за издръжка и устойчивост на дейностите на Центъра.
Осъществяването на всички тези дейности и
начинания става благодарение на предоставената
ни сграда от Община Плевен и финансовото съдействие за целия ремонт и оборудване от Обединени
Холандски Фондации. Това ни дава увереност, че делата ни се забелязват и се оценяват по достойнство. Доказва и необходимостта на обществото
от работата по този проблем и необходимостта
от съществуване на организации като нашата.

Сдружение “Интегро, Сеново

Общностен център за ромите
в град Сеново
Изграждането на Общностен център за ромите в Сеново е част от по-голям проект на Сдружение “Интегро” и фондация “Сполу” – Холандия,
който цели общностно развитие на ромите от
селските райони на България. Идеята за проекта
възникна в процеса на анализирането на причините за все по-задълбочаващата се маргинализация
на ромите. Сред основните причини за тази изолираност са:
 липсата на активност и инициативност у
ромите за поемане на отговорности за решаването на собствените им проблеми;
 наличието на взаимно и дълбоко вкоренено
недоверие между ромите, неромите и местните власти;
 липсата на силни лидерски и социални структури на ромите.
Решихме, че първа стъпка в прилагането на
нашия общностен подход трябва да бъде създаването на ромски общностен център, който да обедини усилията на самите роми да се справят с
изолираността, бедността и неграмотността.
През септември 2002 година Обединени холандски фондации подкрепиха нашето предложение за проект “Ремонт на Общностен ромски
център в Сеново”, отпускайки ни грант в размер
на 7600 евро. В рамките на одобрения бюджет
беше ремонтирана част от сграда, предоставена
на Сдружение “Интегро” безвъзмездно от ромската кооперация “Интегро”.
Въпреки ранното застудяване и тежката зи-

ма, ентусиазмът ни караше да не спираме с ремонтните дейности и да продължим работата
по проекта. Най-важното за нас беше да спазим
уговорения срок и предложения план за дейности.
Особено ценна беше подкрепата на младите роми-доброволци.
Основният резултат от подкрепата на ОХФ
са обновените помещения на сградата за Общностен център. В центъра са организирани следните дейности:
 консултации по социално-правни, здравни и
образователни въпроси на ромската общност;
 информиране и насочване към други служби и
институции;
 методическа и техническа помощ за попълване на формуляри и документация;
 посредническа и застъпническа дейност пред
местни и регионални власти и институции;
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 подсигуряване, координиране и осъществяване на дейности за общностно развитие;
 работни срещи на екипа и активистите на
сдружението;
 общи събрания на Интегро-Сеново и Кооперация “Интегро”.
Ромският общностен център в Сеново ще
продължи да се развива и да разширява своята дейност. Сдружение “Интегро” - Сеново е вписано в

Регистъра на Агенцията за социално подпомагане
за оказване на социални услуги в общността. От
началото на юни 2003 година Ромският общностен център предоставя социалните услуги “Домашен асистент” и “Социален асистент” на всички
нуждаещи се хора от Сеново и гр. Ветово. Към
това се стремим: да преодолеем изолацията на ромите, давайки им равни възможности за изява в
обществено-икономическия живот на страната.

СПИСЪК
НА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ
продължение от миналия брой
Училищно настоятелство
при ЦДГ “БУРАТИНО”
Кратко описание на проекта:
Родител за двама
Отпусната сума: 1450 E
За контакти:
Галина Стоянова
Бул. Розова долина 100
Казанлък 6100
0431/63770, 73373
ggstoyanova@abv.bg

Фондация “ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ”
Кратко описание на проекта:
Стъпки в позитивна посока –
програма за превенция на СПИН сред
инжекционно употребяващи наркотици,
които не са на лечение
Отпусната сума: 19000 E
За контакти:
Елена Янкова
Ул. Княз Борис I, № 94
София 1000
0888691491 Ана Пехливанова
0887509284 Елена Янкова
sofianep@online.bg
www.initiativeforhealth.org

Фондация “ДОБРИЧ 21”
Кратко описание на проекта:
Изграждане на ромски квартален
социален център
Отпусната сума: 6000 E
За контакти:
Николай Раданов
Ул. “Добричка епопея” 14, вх А,
ап. 14
Добрич 9300
058/42244
N–radanov@yahoo.com
Фондация
“ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ”
Кратко описание на проекта:
Създаване на здравно–социален център
в ромска общност
Отпусната сума: 43430 E
За контакти:
Елена Кабакчиева
Бул. Македония 17,
ет. 4, ап. 21
София 1606
9533455, 518108, 9502815
hpaids@mail.orbitel.bg

Фондация ПАНАЦЕЯ - 97
Кратко описание на проекта:
Превенция на HIV / СПИН сред инжекционно
употребяващи наркотици и продаващи секс
услуги
Отпусната сума: 15200 E
За контакти:
Ася Стоянова
ул.”Славянска” № 34
Пловдив 4000
тел: 032/263991
panacea@plov.omega.bg
Българска асоциация по семейно планиране
Кратко описание на проекта:
Младежка информационна мрежа
“Карай сигурно”
Отпусната сума: 36775 E
За контакти:
Радосвета Стаменкова
Дондуков 67, София 1504
9433052, 9433710
bfpa@online.bg
www.bfpa-bg.org

Сдружение “ДОЗА ОБИЧ”
Кратко описание на проекта:
Превенция на HIV / СПИН
Отпусната сума: 10000 E
За контакти:
Румяна Ганчева
Ул. Шейново 73; П.к. 15
Бургас 8000
056/841488
doseoflove@bitex.com

Сдружение
“СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ”
Кратко описание на проекта
Център за обучение на диабетно болни
Отпусната сума: 15000 E
За контакти:
Станка Димитрова
Ул. Оборище 51, Сливен 8800
044/662311 вътр. 298, 044/23510
diabet@abv.bg

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 по предварителна уговорка
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