брой 2 (8), 2003 година

Програмата на ОХФ е отворена за България
от 1997 година и до сега са финансирани около 140
проекти на НПО в социалната област. От подадените през изминалата 2003 година 69 предложения бяха одобрени и финансирани 20 проекта на
обща сума 338065 евро. Между подкрепените проекти са такива моделни инициативи като защитени жилища за лица с психични и интелектуални
затруднения, общностен ромски социален център,
подкрепа за родителски групи и др. Запазва се тенденцията голяма част от финансираните дейности да се реализират в партньорство с местната
власт и с участието на местната общност в планирането и изпълнението на дейностите.
През 2003 година беше направена оценка на цялостното развитие на програмата в България.
Основните изводи показват, че:

Foundation for Children’s Welfare Stamps
Foundation Het R. C. Maagdenhuis
SkaN Foundation
Oranje Fonds
са холандски благотворителни организации, известни като Обединени Холандски Фондации за
Централна и Източна Европа, които от 1991 година подкрепят процеса на социална трансформация в страните в Централна и Източна Европа
чрез безвъзмездно финансиране на дейности на неправителствени организации. През изминалите
години и много други организации от Холандия са
осигурили финансова подкрепа за проекти в Източна Европа чрез програмата на ОФХ.
През 2003 година Обединени холандски фондации проведоха редовната си конференция в България. Тя се състоя в началото на септември във Велико Търново. Участваха представители на основните четири фондации, координаторите и консултанти от страните в Източна Европа. Основна тема на обсъжданията беше бъдещето на
програмата в отделните страни и възможностите за местно финансиране. Участниците бяха
приети от кмета на Община Велико Търново, д-р
Рашев и посетиха проекти, финансирани по програмата на ОХФ, както и културни и исторически забележителности.



С приоритетите и принципите си програмата на ОХФ е адекватна на социалните нужди в България и ще бъде дори още по-необходима през следващите години предвид на новата социална политика на правителството и приоритетите за осигуряване на качествена социална грижа в добро партньорство с неправителствени организации;
 Програмата на ОХФ има свое място сред
останалите донори, които подкрепят проек-
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Програмата на Обединени холандски фондации
е основана на принципите на диалог, обмяна на
опит и позитивни практики и финансова подкрепа. Обединени холандски фондации подкрепят усилия за приобщаване на хора, чиито социални, физически, образователни, емоционални, поведенчески и други проблеми създават трудности за пълноценното им и равностойно участие в съответното семейство, група и общност.

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 постигане
на целите на проекта. В този случай се препоръчва запознаване с информацията за техническите
изисквания по отношение на сградата, която може да се получи от координатора или Интернет
страницата.
По програмата на Обединени холандски фондации могат да кандидатстват само български
неправителствени организации, регистрирани по
ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, които имат опит в изпълнение на социални програми и по специално в
областта, за която търсят финансиране.
Подробна информация и формуляр за кандидатстване, както и упътване към него могат да
се получат от координатора или Интернет
страницата на програмата за България. При
необходимост или заявено желание за разговор
по конкретна идея или проект координаторът дава консултации по предварително направена уговорка.
Проекти се подават на място или по пощата
в два екземпляра. 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.

НАСЪРЧАВАТ СЕ ДЕЙНОСТИ НА НПО, КОИТО:

ОЧАКВА СЕ ПРОЕКТЪТ:

























ти в социална сфера в България със своята
гъвкавост, достъпност и отвореност към
специфични нужди и дейности;
Програмата е известна на голям брой НПО,
работещи в социалната област и повечето
НПО и финансиращи организации я намират
за лесно достъпна ;
Фактът, че програмата не оповестява свои
приоритетни области на работа и целеви групи и не поставя строги ограничения за продължителност на проекта и размер на минимално / максимално финансиране, окуражава
представянето на по-реалистични проекти
отговарящи на конкретните социални нужди;
Програмата подпомага развитието на НПО,
работещи в социалната сфера и способства
за засилването на техните позиции сред общността и местната власт;
Организации, финансирани от ОХФ са създали и развили моделни проекти, някои от които вече са мултиплицирани в други части
на страната;
Задоволително висока е степента на устойчивост на финансираните дейности - около
90% от организациите, подкрепени през последните 5 години продължават работата си
в същата сфера и целеви групи, често на качествено по-добро ниво;
Програмата насърчава сътрудничеството и
общуването между вече финансираните организации и потенциални такива.

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;
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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 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 бъде ръководен от мотивирани професионалисти;
да бъде осигурен финансово (от други източници) в частта на административно-стопанските разходи;
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;
хуманитарни дейности;
научни изследвания и издателски разходи;
еднократни мероприятия, лагери, срещи,
конференции;
участие в международни форуми;






дейности в сферата на формално образование, медицина и здравеопазване, околна среда, изкуство и култура без доказан пряк социален ефект;
проекти в областта на професионално обучение и социално предприемачество;
ремонт на държавни или общински заведения
за деца и лица;
учредяване на фондове;
отпускане на кредити и стипендии.

Фондация за човешки отношения

Проект
“Превенция на домашното
насилие над деца”
Целта на проекта беше активизиране на гражданството и институциите на територията на
софийския район Връбница и създаване на устойчив квартален съвет, ангажиран с антинасилническата кауза при отглеждане на децата, включваща представители от институциите, граждани и
НПО съпричастни на темата. Екипът се свърза
със социалната служба и Отдела за закрила на детето, с директори, учители, педагогически съветници в училищата, с родителски настоятелства,
с детски градини, със здравни работници, с Детска педагогическа стая към районното управление,
комисията за борба с противообществените прояви, с неправителствени организации и граждани
на територията на района, с общински служители. Организирани бяха работни срещи и семинари,
на които се представяха конкретни случаи, дискутираха се неясни и спорни казуси, споделяха се
трудности и предразсъдъци, затрудняващи участниците, етични дилеми. В хода на работата по
проекта излязоха заявки за консултиране на семейства с проблем с насилието, което наложи
включването на специализанти от програмата по
фамилна и брачна терапия към НБУ и провеждането на конференции по случаи. И постави отново въпроса за необходимостта от разширяване на
кръга от участници в процеса по закрила – идентифициране на злоупотребата, включване на
службите по спиране и осигуряване на защита,
препращане към професионалисти за промяна
стила на родителстване. В процеса на изграждане на мрежата ясно се откроиха и трудностите
при взаимодействието на отделните страни в
работата, рискът, който крие неясното, нерегламентирано участие, отказът да влезеш във връзка
с друг и да поделиш отговорността поради възгледа, че това би те дискредитирало като спе-
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циалист. Въпросите за конфиденциалността и
последиците за подаващия сигнала за насилие, обратната връзка и отсъствието на такава от
оторизираните от закона институции, мястото
на гражданите и неправителствените организации като ресурс и коректив на държавната социална политика останаха актуални до края. Непреодолима остана и трудността да се съчетаят
професионалната и гражданската роля.
В този може би най-труден за проекта момент МТСП обяви създаването на общински комисии за закрила на детето. Непосредствена връзка между нашата работа по създаване на квартален съвет и държавното решение няма, но в поширокия обществен контекст промяната в една
част от системата повлиява промяна и в други
нейни части. В същността си общинските комисии носят идеята на кварталния съвет, конкретно в комисията на район Връбница влязоха представители на институции участници в проекта.
Като неочакван, но много положителен и перспективен резултат дойде предложението от ръководството на XXX ДКЦ - Обеля 2, да предостави пространство за създаване на център за семейно консултиране. Създаването на подобен център е условие и възможност да се утвърди добрата практика, да се разширят предоставяните социални услуги в района, да се постигне трайна
устойчивост на резултатите от проекта. Надяваме се, че създаването на центъра ще продължи
традицията на проекта - ние правим стъпката,
държавата се ангажира с въвеждането на идеите
в практиката - общински центрове, в които да
работят различни професионалисти, предоставящи на гражданите социални и консултативни услуги, подпомагащи решаването на актуални проблеми и включващи ресурсите на общността.

Родител за двама

Настоятелство
при ЦДГ “Буратино”, Казанлък
 Клуб за самотни родители, където да се об-

Настоятелство при ЦДГ “Буратино” в Казанлък е създадено през 1997 г. като сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Всички, работещи за мисията му са доброволни
членове - родители на деца от детската градина.
Обсъждаме и се опитваме да решаваме заедно въпросите за възпитанието и отглеждането на децата в днешните социално икономически условия
в страната. Особено трудни се оказаха проблемите на самотните родители. Когато се опитате
да разберете самотните родители, представете
си птица с подрязани крила. И те изглеждат свободни, крилата им са прекършени от самотата,
изолацията и предрасъдъците на обществото.
Наричаме ги социални аутсайдери без да си даваме сметка, че никой от нас не е застрахован от
подобна участ - развод, смърт на партньор, самотни жени - майки. По статистика на настоятелството общността на непълните семейства
расте от 8% през 1995 г. на 12% през 1998 г. и на
19% през 2001 г. За града и региона статистиката показва по-висок процент, предимно млади хора на минимална заплата или безработни. Законодателството предвижда облекчение за родители,
които сами отглеждат децата си в размер на
50% от месечната такса за детска градина. Но за
безработните родители и това е непосилен разход, за да осигурят на детето си възможност за
социализация.
Така възникна идеята за създаване на клуб “Родител за двама” с цел подпомагане на родители в
неравностойно семейно положение да се справят с
проблемите на своята социална, професионална и
родителска реализация. По проекта, финансиран
от ОХФ развиваме следните дейности:

съждат общи проблеми, да се споделя опит и
търси решение за преодоляване на изолацията, професионалната и родителска реализация.
 Почасово гледане на децата - два пъти в сед-

мично по 4 часа с цел осигуряване на свободно време за самотните родители.
 Консултации със специалисти - юрист,

психолог, педагог, социален работник по
предложени от родителите теми.
С този проект за първи път се обърна внимание на общността на непълните семейства,
която поради деликатността на проблемите си
и предрасъдъците е изолирана. Родителите вече
имат възможност да се събират, познават се.
Работещите родители имат достатъчно лично
време, за да участват в клуба, а някои споделят, че за първи път от дълго време мислят за
хобито и за външния си вид. Безработните родители получиха ценна информация от социалните работници и четирима от тях започнаха
работа по програмите на МТСП, а седем родители се включиха в курсове за преквалификация
към Бюрото по труда. Клубът приобщи не само самотните родители, а вече е център за общуване между всички родители от градината.
Предстои провеждане на кръгла маса, на която
ще бъдат поканени представители на настоятелствата от града, консултантите по проекта, родители и НПО. Целта е да се предизвика
публичен диалог по проблемите
на самотните родители, който да доведе до реакция на общественото мнение и интерес
към Клуба. Ще се обсъди възможността той да разшири
дейността си като общоградски център. Ще провокираме
Общинския съвет за създаване
на постоянна комисия, която
да участва в работата на комисиите при разглеждане на
въпросите за децата и семействата.
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Сдружение “Бъдеще” - гр.Пазарджик

Проект
“По пътя за надеждата”
Организацията работеше по проект, финансиран от ФРГО и през лятото на 2001 г на един
семинар възникна идеята за построяване на клуб
на хората с увреждания в ромския квартал “Изток”. Участници в семинара бяха инвалиди, социални работници, общински представители,
членове на организацията, Червен кръст и местната телевизия “КабелСат”.
В продължение на два дни се даваха идеи за
дейностите по този проект. След приключване
на семинара, организацията ни се зае с трудната задача да подготви проект и да кандидатства пред ОХФ.
Имахме подкрепа на Община Пазарджик, която ни предостави сграда за безвъзмездно ползване за десет години. Подготви техническият
проект и участие с финансов проекта за направа на ограда, благоустрояване на двора и поставяне на пейки. След спечелването на проекта, в
който бяха включени следните дейности:

Също така назначихме четирима инвалиди с трета група инвалидност, които помагат на хората,
които са неподвижни.
Допълнителни дейности: срещите всяка сряда
в Клуба на инвалидите с кмета, директор на Дирекция “Социално подпомагане”, директор на ЗОК,
директор на Бюро по труда и представители от
НОИ; празнуване на празници и рождени дни; осигуряване на дрехи получени от месионерското
дружество ”Фолгаритано”; осигуряване на хранителни продукти на стойност 50 лева на човек по
договор подписан с МТСП; отбелязан бе Световния ден на инвалида, съвместно с община Пазарджик, ЦДГ “Зорница”, ЦДГ “Калина Малина”, джазбалет “Ера” и Съюза на инвалидите в гр.Пазарджик.
Резултати от изпълнението са: хората с увреждания имат къде да се събират; предоставяне
на информация от всякаква сфера; улесняване на
хората с увреждане с попълването на всякакъв вид

 Реконструкция на

сградата;
 Обучение на доброволците

в умение за работа с хора
с увреждания;
 Изготвяне на брошура с ин-

формация за държавните
програми за временна
заетост и др.;


Клубни дейности - шах,
табла, шахматни турнири
и др.

 Даване на консултации от

юрист и психолог.

документи и предаването им в съответните институции от инвалидите, работещи по проекта;
сформирана инициативна група от хората с увреждания, които се обучават за работа в НПО и
след края на проекта ще се регистрират като организация на ромите - инвалиди. Организацията,
която ще се регистрира ще работи за по-нататъшното развитие на клуба и надяваме се ще
има възможност да се спечели проект за по-нататъшна бъдеща работа.

Работихме с 120 инвалида, но с течение на времето обхванахме още 200 инвалида. След редовно
провеждани срещи с хората с увреждания се оказа, че хората имат нужда от различни видове консултации, а тези които неподвижни - имат нужда от помощ. Затова нашата организация изготви и спечели проект от Фондация ”Отворено
общество” за следните дейности: Привличане на
трима консултанти - социален работник, борсов
посредник и специалист от пенсионния отдел.
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Фондация “Психологическа подкрепа”

Проект “Да бъдем родители”
Проектът е свързан със създаването на консултативен кабинет за кандидат-осиновители и осиновители, български граждани, на деца от институция. Реализира се в два града - София и Русе.
Екипът на фондацията вече беше работил по
този проект в периода 2000 - 2001 г., финансиран
от фондация “Отворено общество” в гр. София.
Искахме да продължим успешните практики, които осъществихме в работата с деца и родители,
а също така и да разширим дейността си в други
градове на страната. Оказа се, че моментът е
много подходящ. Първо това е свързано с прилагането на Закона за защита на детето и създаването на отдели за закрила на детето към местните социални служби, които трябва да се занимават и с проучване на кандидат-осиновителите,
български граждани и оформянето на социални доклади за тях, както и да участват в превенция на
разсиновяване.
Важна роля изигра опитът на екипа в превенция на разсиновяване, какъвто опит социалните
служби все още нямат. Родителите, които не се
справят с децата си в пубертета, желаят тяхното разсиновяване най- вече поради натиск от широкия роднински кръг, който така или иначе не е
приел детето още от самото начало най-вече поради съображения, свързани с наследяване на имоти или пък поради предразсъдъци. Обикновено това са самотни майки, които не могат да се защитят и по някакъв начин са зависими от роднините си. Тези родители се нуждаят от психологическа подкрепа, юридически и медицински съвети.
Принос на екипа е въвеждането на програма за
педагогическа рехабилитация на деца от институция в градовете София, Русе и Плевен в домовете за отглеждане на деца, лишени от родител-

ска грижа на възраст от три до седем години. Тази програма подготвя децата за адаптиране към
семейството, както и за наваксване на емоционални и когнитивни дефицити, които, за съжаление, имат всички деца, отглеждани в институция.
Вторият важен момент, който е показателен за
навременната реализация на проекта, е решението на българското правителство за създаване на
осиновителни агенции у нас след подписването на
Хагската конвенция за защита на децата при осиновяване през 2002 г. Наредба № 3 от 3.09.2003 г.,
издадена от министъра на правосъдието, регламентира въвеждането на екипна консултативна
дейност в агенцията. До този момент осиновяването в България се извършваше само от адвокати.
В тази процедура вече участват по закон психолози, педагози и педиатри. Този модел на екипна работа, който реализирахме три години в два града,
ние предоставихме на голяма част от лицензиращите се в момента осиновителни агенции.
Екипът обмисля написването на практическо
ръководство за кандидат-осиновители и осиновители, което да ги облекчи в усвояване на трудната роля на родители и да ги информира за начините на решаване на проблемите, които възникват в хода на процедурите по осиновяване, в хода на взаимната адаптация родител- дете. Много важно е и въвеждането на програмата за педагогическа рехабилитация на деца от предучилищна възраст, отглеждани в институция, за да могат те да станат по- адекватни в социалното си
и психическото си развитие. Това е важно както
за децата, които ще бъдат осиновени, така и за
тези, които ще постъпят в първи клас на масовото училище, независимо че не са в процедура на
осиновяване.

Фондация “Здраве и социално развитие”

Здравно-социален център
в ромска общност
През октомври 2003 официално бе открит
първият по рода си Здравно-социален център в
ромския квартал “Факултета” в София. Центърът е построен по проект на фондация “Здраве и
социално развитие” с финансовата подкрепа основно на Обединени холандски фондации и допълнително на Медицинския университет в Уисконсин, САЩ, и със съдействието на Министерство
на здравеопазването, Столична община и Район

“Красна поляна”.
Идеята за създаването на Центъра бе естествено продължение на програмите, които се
прилагат успешно в продължение на три години
от фондация “Здраве и социално развитие” с активното участие на представители на общността в квартала. Изграждането на такъв център на
територията на ромския квартал е нов за България метод с висока ефективност поради факта,
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че е лесно достъпен за хората и така се превръща
в притегателен център за общността.
Основните дейности са насочени предимно
към обучение на ромски младежи в социални умения за опазване на здравето и подкрепа за личностното и професионалното им развитие.
Включени са профилактични програми за предпазване от полово-предавани болести, ХИВ/СПИН,
хепатит, туберкулоза и други инфекции, както и
правилното отглеждане на малки деца и грижи за
здравето в семейството. Досегашният опит показва, че за да бъдат ефективни програмите, е
необходимо да се работи както с младежите, така и с техните семейства и приятели в условията на обкръжаващата ги среда. Затова в Центъра се осъществява системна групова работа със
семейства за оказване на родителска подкрепа на
децата в училищна възраст и решаване на проблеми като употребата на наркотици и други рискови практики.
Важна цел на Центъра е развитието на ресурсите на ромската общност. Психолози и други
специалисти в социалната и здравната сфера подготвят т.нар. здравно-социални сътрудници от
общността - мотивирани хора от ромския квартал, които извършват социални и здравно-образователни дейности. До този момент в квартал
“Факултета” са обучени и работят 10 такива сътрудника.
Центърът разполага с функционални зали, подходящи за индивидуални консултации и групова
работа; голяма зала за провеждане на обучения и
мероприятия; кухня, в която на практика се прилагат идеите за здравословно хранене, и детски
кът, където доброволци се грижат за децата по
време на занятията с техните родители. Около
сградата на Центъра има широко дворно пространство и беседка, които допринасят за при-

ятната атмосфера. С функционирането си този
Център цели да подпомогне ефективността от
една страна на здравните, образователните и социалните институции, а от друга активно да съдейства за позитивна промяна на знанията, уменията и поведенческите модели на хората в ромска общност.
Откриването на Здравно-социалния център
стана възможно благодарение на навременната
подкрепа на Обединените холандски фондации. Това събитие отбелязва въвеждането на качествено
нов подход в усилията за създаване на условия за
развитие и интегриране на ромската общност у
нас. Следвайки този модел на работа, Министерство на здравеопазването предвижда през настоящата година да се създадат подобни центрове в
квартали с компактно ромско население в 10 града в страната.
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СПИСЪК
НА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ
продължение от миналия брой
Клуб ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО БЛАГОЕВГРАД
Кратко описание на проекта:
Социална интеграция на възрастните хора от
обезлюдени планински села
Отпусната сума: 8000 E
За контакти:
Силвия Блажева
Ул. Васил Левски 1
Благоевград 2700
073/800 18, 370 09
Osc_bl@abv.bg

Народно читалище ”РАЗВИТИЕ”
Кратко описание на проекта:
Читалище Развитие - център за култура, информация и обучение в община Опан
Отпусната сума: 13800 E
За контакти:
Донка Славова
Село Опан 6078
Община Опан
Област Стара Загора
042/60 30 44
opan@mail.bg

Сдружение ПОМОЩ ЗА ДЕЦА В РИСК
Кратко описание на проекта:
Стълбата - интеграция на деца с увреждания
чрез театър
Отпусната сума: 15000 E
За контакти:
Никола Колев
Ул. Ивайло 2
Пазарджик 4400
034/44 40 53
nikolev_bg@abv.bg

Дружество за умствено и психически увредени
лица, Дряново
Кратко описание на проекта:
Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения
Отпусната сума: 38000 E
За контакти:
Румяна Аврамова
ул. Успех, бл. 2, ет. 2, ап. 6
Дряново 5370
Област Габрово
Тел. 0676/43 39

Фондация ”ТРЕТА ВЪЗРАСТ”
Кратко описание на проекта:
Изграждане на дневен център за възрастни хора
в Русе
Отпусната сума: 26160 E
За контакти:
Ценка Димитрова
Ж.к. Дружба 2
Ул. Матей Попов 4,
блок Агрострой ет.3, ап. 6
Русе 7016
082/86 01 09
tretavazrast@jusoft.net

Сдружение “НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ”
Кратко описание на проекта:
Всички сме различни, всички сме равни - дневен
център за деца с увреждания
Отпусната сума: 18400 E
За контакти:
Елена Велчева
Ул. Серес 4
Силистра 7500
baliz_silistra@abv.bg

Благотворително дружество
”ХОСПИС МИЛОСЪРДИЕ”
Кратко описание на проекта:
Дом Хоспис Милосърдие
Отпусната сума: 41650 E
За контакти:
Донка Паприкова
Ул. Светослав Тертер 39
946 13 96

Сдружение ”БЕЛОСЛАВА”
Кратко описание на проекта:
Детски комплекс ”БЕЛОСЛАВА”
Отпусната сума: 8000 E
За контакти:
Мирослав Маринов
ж.к. Младост бл.14, вх. Б,
ет. 2, aп. 14
Белослав 9178
sbeloslava@abv.bg

Съюз на слепите в България
Кратко описание на проекта:
Адаптиране и благоустрояване на жилищна
среда за незрящи - жилищен комплекс за слепи
в София
Отпусната сума: 8000 E
За контакти:
Зоя Колева
Ул. Найчо Цанов 172
София 1309
822 00 18, 21 91 70

Фондация ”ПЛЕВЕН 21 ВЕК”
Кратко описание на проекта:
Намаляване щетите и вредите от употреба
на наркотици сред интровенозни наркомани
от Плевенски регион, чрез реализиране на разширена аутрич програма с обмен на игли и спринцовки
Отпусната сума: 8000 E
За контакти:
Даниела Андреева
Ул. Димитър Константинов 23,
ет. 4, ст. 436
Плевен 5800
064 / 800 271
CNSO@el-soft.com

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.
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