ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ“
(2013)
I. ВЪВЕДЕНИЕ.

.

„Самаряни“ възниква като неформално обединение на група млади хора от град Стара
Загора, които учредяват в края на октомври, 1998 г., организация. Още през април, същата година,
обединилата се неформална гражданска група от младежи започва да издирва живеещите на
улицата деца. Ежедневно по двама доброволци от групата посещават местата, където децата
прекарват голяма част от времето си. Опитват се да спечелят доверието и приятелството им.
Разговорите с децата са най-вече за нещата, които вълнуват всяко от тях – защо е на улицата, има
ли приятели, кой му помага, защо не иска да се прибере вкъщи, как се прехранва, къде нощува?
Провеждат се и импровизирани уроци и игри, търси се помощта на полицията и “Бърза помощ”.
Осигурени са купони, срещу чиято стойност всекидневно децата получават закуска и хляб от малък
павилион в града. Носят им се и чисти дрехи, които те с радост приемат. Така започва всичко...
На 14 декември 1998 г. организацията е регистрирана официално като Фондация „Самаряни“,
а по-късно на 20.11.2002 г. се пререгистрира като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“ за
осъществяване на дейности в обществена полза.

II. MИСИЯ, ЦЕЛИ И ФИЛОСОФИЯ НА РАБОТАТА.

.

Мисията на Сдружение „Самаряни“ е да работи за пълноценното приобщаване към
обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на
територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез
осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:
 са основани на реални потребности;
 съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни
ситуации;
 подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
 повишават или възстановяват социални функции;
 осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.
Една от основните цели на организацията е да се подкрепят и подпомогнат семействата на
територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и
развият уменията за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и
настаняването им в специализирани институции.
В рамките на предоставяните социални услуги са поставени следните подцели:
 да подпомагат процеса на интегриране на детето в риск и насърчават неговото
физическо, психическо, духовно, морално и социално развитие;
 да съдействат за успешната адаптацията в общността на децата, напускащи
специализираните институции;
 да окуражават максималното намаляване на продължителността на престоя на децата в
специализирана институция;
 да подпомагат социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се
поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане;
 да предоставя навременна терапевтична помощ за деца и жени, пострадали от насилие и
трафик;
 да насърчават развиването на родителския капацитет у приемни и осиновителни
семейства;
 да подкрепят изграждането на способност за развиване на умения за самопомощ в
различни ситуации на проблемни биологични семейства, както и на самотни родители;
 да работят за повишаване или възстановяване на социални функции на деца и родители
от високорискови семейства и общности;
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 да предотвратяват изоставянето на деца от предразположени към това родители и
настаняването на детето в системата за закрила (намеса „срещу течението“);
 да предотвратяват прекъсването на връзката дете-родители и негативните последствия
от това върху развитието на детето;
 да защитават и подкрепят правото на детето на запазване на семейните връзки.

Дейностите, извършвани от организацията се основават на следната философия на
работа:
 подход на партньорство с всички ползватели на услуги;
 договорен (контактен) модел на работа (подход „помощ за самопомощ“) – базиращ се
на следните професионални нагласи: доверие към човека и правото му да бъде компетентен и
отговорен за своя живот; разбирането на помощта като процес, целящ автономията на клиента;
готовността на помагащия да възприема себе си като изследовател, а не като експерт;
 договаряне и спазване на решенията на клиента са свързани с необходимостта всеки
да разбере начините на действие, да се окаже съдействие за оформяне на тези решения и след
като вече са взети, да се спазват;
 взаимодействие, а не въздействие – помагането се разбира като процес на взаимно
договаряне, партньорство и сътрудничество, а не като поправяне, ремонтиране или моделиране –
младежът не е обект и не остава встрани, защото не знае, не може, няма ресурси да се справи, а
бива подготвян и подкрепян и участва като активен партньор;
 мултидисциплинарен подход – въпреки че при всеки конкретен случай има водещ
специалист, който отговаря за изпълнението на индивидуалния план, той не работи сам, а заедно с
другите професионалисти в екипа (психолог, юрист, др.). Това е от особено значение най-вече за
по-трудните случаи, където е необходим по-обхватен подход на работа.
 споделено информирано съгласие – клиентът разбира естеството на работата, която
предстои, причините, поради която се налага, резултатите, които се очакват;
 акцент върху мотивацията за промяна – т. нар. „натиск на страданието“ т.е., колкото
повече човек страда в определена ситуация, толкова повече той е мотивиран за промяна;
помагащият разбира страданието и степента на дискомфорт на клиента като енергиен ресурс за
мотивация;
 индивидуална интервенция – поради голямото разнообразие и сложност на случаите
интервенцията е индивидуална. Това става като водещият случая подпомага клиента при
изработването на индивидуалния план за самостоятелен живот, с подкрепата на специалисти от
други институции и организации;
 мобилност – основната характеристика на мобилността на част от предлаганите услуги
е, че те „отиват“ при клиентите си, а не те при тях, и в пряк и в преносен смисъл. Тази подкрепа ще
е дозирана в зависимост от конкретните нужди;
 спазване на поверителност (конфеденциалност) – определянето на конкретните цели в
социалната работа с клиентите на услуги става по подходящ начин, щадящ престижа на
съответното лице в общността, като се спазва основното право на индивида на личен живот и
поверителност; което изисква внимателен подход и действие.
 уважение на индивида - всеки клиент на услуги е лице, което има право да бъде
уважавано и разбирано, да бъде прието такова, каквото е, поради желанието ни да му помогнем;
 откровеност – изисква възможно най-ясна представа за установените проблеми, за
което са необхдими обсъждания с потребителите и реалистичен подход към действителността;
 осъзнаване на собствените ограничения – форма на откровеност, която изисква
професионалистът да използва съдействието на сътрудник тогава, когато не може сам да намери
решенията;
 толерантност към различията – уважение към културната, етническа, религиозна,
социална и друга идентичност на клиентите.
Основната стратегическа цел на Сдружение „Самаряни“ като организация е да се
разработи и приложи в практиката на организацията самостойна единна система за мениджмънт и
мониторинг на организацията, която да е изградена на фундаментални принципи на управление и
развитие, като:
 представя актуална обща визия за организацията;
 съблюдава за прилагането на ценностите на гражданското общество;
 предлага ясни механизми за взаимодействие между всички служители в организацията;
 дефинира ясно функциите на членовете и структурите в йерархията на организацията;
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 гарантира процеса на взимане на решения и неговата прозрачност;
 посочва конкретни действия на работа в актуален годишен и стратегически план;
 предлага прилагането на стандарти за извършване на вътрешен мониторинг и оценка на
финансите и управлението в организацията;
 създава предпоставка за постоянно организационно усъвършенстване, развитие и контрол,
съобразно промените, които настъпват във вътрешната и външната й среда;
 гарантира договорен модел на взаимодействие, развитие и подкрепа.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.

.

Виж Приложение № 1 – „Органограма на административното управление – Сдружение
„Самаряни“ 2013-2015“.
IV. ВЪРХОВЕН И УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН.

.

Общо събрание:
1. Диана Минчева Димова
2. Димо Тодоров Димов
3. Златина Кръстева Драгиева
4. Иван Петков Неделчев
5. Иванка Русева Иванова-Попова
6. Марин Кирилов Попов
7. Мария Петкова Желева
8. Момчил Кръстев Радулов
9. Нейко Иванов Иванов
10. Николина Танева Колева
11. Петър Стойнов Петров
12. Десислава Иванова Иванова
Управителен съвет:
За периода: 01.01.2013 г. – 10.04.2013 г.
Име, презиме, фамилия
Диана Минчева Димова
Иванка Русева Иванова-Попова
Иван Петков Неделчев

Позиция в УС
Председател на УС
Заместник-председател на УС
Член на УС

Период на членство в УС
14.12.1998-10.04.2013 г.
14.12.1998-10.04.2013 г.
20.11.2002-10.04.2013 г.

За периода: 11.04.2013 г. – 31.12.2013 г.
Име, презиме, фамилия
Иванка Русева Иванова-Попова
Димо Тодоров Димов
Златина Кръстева Драгиева

Позиция в УС
Председател на УС
Заместник-председател на УС
Член на УС

Период на членство в УС
14.12.1998-10.04.2016 г.
11.04.2013-10.04.2016 г.
11.04.2013-10.04.2016 г.

V. ИЗПЪЛНИТЕЛEН ЕКИП.

.

Служители на организацията на пълно работно време, наети по трудов договор:
Централно ръководство:
1. Димо Тодоров Димов – изпълнителен директор;
2. Иванка Русева Иванова-Попова – финансов директор;
3. Диана Минчева Димова – програмен директор;
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Оперативно ръководство (лидерски екип):
4. Десислава Иванова Иванова – главен счетоводител;
5. Антония Стоянова Павлова – специалист „Социален маркетинг и масмедии“;
6. Нейко Иванов Иванов – ръководител ЦОП;
7. Иван Николов Димитров – ръководител ЦПГ;
8. Илина Иванова Терзиева – ръководител КЦ и ЗМБ;
Административен екип:
9. Марияна Колева Желева – счетоводител;
10. Николина Танева Колева – касиер-счетоводител;
11. Мария Костадинова Данева – технически сътрудник;
Специализиран екип:
12. Анастасия Петрова Желева – старши социален работник, ЗМБ;
13. Соня Стоянова Пенева – старши социален работник, КЦ;
14. Людмила Мирчева Трифонова – старши социален работник, ЦОП;
15. Мария Николова Стойкова – старши социален работник, ЦОП;
16. Красимира Георгиева Георгиева – социален работник, КЦ;
17. Велина Нанкова Иванова – социален работник, ЗМБ;
18. Елица Пенчева Начева – социален работник, ЗМБ;
19. Перуника Ненова Михайлова – социален работник, ЦОП;
20. Златина Желязкова Червенкова – социален работник, ЦОП;
21. Светлана Тодорова Желязкова – социален работник, ЦОП;
22. Цвета Стефомирова Христова-Богданова – социален работник, ЦОП;
23. Христо Георгиев Инджов – социален работник, ЦОП;
24. Пенчо Дончев Минакиев – социален работник, ЦОП и НЖ;
25. Десислава Йорданова Генчева – социален работник, ЦПГ;
26. Силвия Георгиева Теофарова – социален работник, ЦПГ;
27. Радостина Георгиева Колева-Стоянова – социален работник, ЦПГ;*
28. Красимира Спирова Чилингирпова – социален работник, ЦПГ;*
29. Ивайло Тодоров Ябълкаров – психолог, старши специалист, ЦПГ;*
30. Жасмина Господинова Петрова-Миткова – психолог, ЦПГ;
31. Снежана Йорданова Димитрова – психолог, ЦПГ;
32. Радостина Стоянова Генчева – психолог, КЦ;
33. Гергана Минчева Филипова – психолог, ЦОП;
34. Огняна Петрова Василева – психолог, ЦОП;
35. Виолина Иванова Иванова – психолог, ЦОП;
36. Мария Атанасова Манушкина-Цвяткова – психолог, ЦОП;*
37. Християна Пламенова Тодорова – психолог, НЖ, ЗМБ и КЦ;*
Помощен екип:
38. Андриана Иванова Илиева – рецепционист, КСУДС;
39. Славка Делева Черешарова – домакин, КЦ;*
40. Стефан Бонев Белев – шофьор, ЦОП и КЦ;*
41. Биянка Митрева Янева – портиер, ЦУ.*
* Към 31.12.2013 г. лицата вече не са служители в организацията.

Други служители на организацията, наети по граждански договор:
Външни специалисти:
1. Кирилка Тончева Андреева-Михайлова - юрисконсулт;
2. Станимира Динкова Начева – супервизор, ЦОП;
3. Иван Стойков Стоянов – супервизор, ЦОП, НЖ и КЦ;
4. Надежда Тотева Денева – супервизор, ЗМБ;
5. Доротея Евгениева Панова – супервизор, ЦОП;
6. Ваня Николова Бухчева – психотерапевт, супервизор, ЦОП и К6;
7. Екатерина Спасова Зафирова – психотерапевт, КЦ;
8. Явор Петров Акълдашев – психотерапевт, КЦ;
9. Ваня Христова Христова – психолог, ЗРИ;
10. Валерия Георгиева Кънчева – логопед, ЗРИ;
11. Златка Христозова Димитрова – рехабилитатор, ЗРИ;
12. Светла Андонова Андонова – лекар, К6;
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13. Антоанета Дечева Димитрова – лекар, К6;
14. Диана Цветанова Асенова – фасилитатор;
15. Златина Кръстева Драгиева – специалист по социални изледвания;
16. Даниел Матеев Попов – специалист по информационни системи и технологии и
програмиране;
Сътрудници:
17. Недка Христова Христова – социален сътрудник, ЗМБ;
18. Пламена Минева Минева – социален сътрудник, ЗМБ;
19. Златка Иванова Данева – социален сътрудник, ЗМБ;
20. Станислава Илчова Иванова – социален сътрудник, ЗМБ;
21. Петя Христова Костова – социален сътрудник, ЗМБ;
22. Камелия Иванова Славова – социален сътрудник, ЗМБ;
23. Мария Димитрова Михалева – социален сътрудник, ЗМБ и КЦ;
24. Росица Златева Спиридонова – социален сътрудник, ЗМБ и КЦ;
25. Стойка Денева Стойчева – социален сътрудник, ЗМБ и КЦ;
26. Райна Динева Спасова – социален сътрудник, КЦ;
27. Мери Станчева Лишева – социален сътрудник, КЦ;
28. Йордaнка Иванова Добрева – социален сътрудник, КЦ;
29. Kрасимира Йорданова Вълчева – социален сътрудник, КЦ;
30. Бонка Стойчева Мангърова – социален сътрудник, КЦ;
31. Нели Господинова Бонева – социален сътрудник, КЦ;
32. Нели Иванова Маджарова – социален сътрудник, КЦ;
33. Донка Кубратова Балакчиева – социален сътрудник, КЦ;
34. Мария Стоянова Гончева-Трифонова – социален сътрудник, ВБ;
35. Динка Иванова Петрова – социален сътрудник, ВБ;
36. Ивета Добрева Станчева – социален сътрудник, ВБ;
37. Живка Димитрова Доброволова – социален сътрудник, ВБ;
38. Славяна Петкова Петрова – социален сътрудник, ВБ;
39. Мария Петрова Денева – социален сътрудник, ВБ;
40. Мария Петкова Желева – социален сътрудник, ВБ;
41. Росица Колева Добрева – сътрудник на терен, К6;
42. Светослав Владимиров Николов – сътрудник на терен, К6;
43. Николина Стойнова Видева-Николова – сътрудник на терен, К6;
44. Здравка Андреева Динева – сътрудник в общността;
Други:
45. Иван Костов Димитров – изработване на авторско произведение по поръчка;
46. Станко Иванов Стефанов – работник по поддръжка;
47. Наньо Христов Нанев – монтаж при строително-ремонтни работи.
VI. ДОБРОВОЛЦИ.

.

Към Сдружение „Самаряни“ през 2009 г. е създадена „Самарянска доброволческа служба“
към организацията. Нейната философия и принципи за работа се съдържат в Наръчника за
работа с доброволци, в който подробно са описани също така и процеса на приемане и включване
на доброволеца в работата на Сдружението и съпътстващите този процес документи.
Доброволен труд се полага във всички звена и услуги на Сдружението, съобразно
конкретните нужди и възможностите на доброволеца. Информационни кампании, участие в групова
работа с деца, образователна подкрепа, работа с база данни, участия в обучения, семинари,
кръгли маси, форуми, благотворителна и хуманитарна дейност, преводи, технически и помощни
дейности, обмяна на опит в страната и чужбина, участие и организиране на специални събития, са
част от направленията, в които очакваме и получаваме подкрепа от нашите доброволци.
Сдружение „Самаряни“ намира разнообразни възможности и предимства на доброволния
труд като инструмент за личностно и професионално развитие за натрупване на социален
капитал и опит, справяне с нови предизвикателства, даващ конкурентоспособност и
адаптивност към бързо променящите се изисквания на пазара на труда и високите изисквания на
работодателите, срещащ нови приятели.
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Доброволчеството е от изключителна важност за Сдружение „Самаряни“
поради огромния социален принос, който дареният труд носи.
Ние приемаме доброволеца като свободен и равностоен партньор, носител на
нови ценности и идеи, спонтанен и креативен, любопитен и готов да опита нещо ново. Докато
дарява време и труд, той внася различна гледна точка в работата ни. Толерантен е, чувствителен
към обществените и социални въпроси, инициативен, милосърден, търпелив, преживяващ,
изслушващ.
Виж Приложение № 2 – „Доброволци към Сдружение „Самаряни“ през 2013 г.“.
Направления в работата с доброволци през 2013 г.:
 Участие към дейностите на Център за обществена подкрепа:
- при организиране на благотворителни събития в полза на клиентите са участвали 73
доброволци (55 жени и 18 мъже), положили общо 294 часа доброволен труд, като 3 от лицата са
били ангажирани дългосрочно.
 Участие към дейностите на Център по приемна грижа:
- при организиране на благотворителни събития в полза на клиентите са участвали 26
доброволци (18 жени и 8 мъже), положили общо 137 часа доброволен труд, като 3 от лицата са
били ангажирани дългосрочно.
 Участие към дейностите на Звено „Майка и бебе“:
- при организиране на арт-ателиета са участвали 4 доброволци (жени), положили общо 36
часа доброволен труд, като 2 от лицата са били ангажирани дългосрочно.
 Участие към дейностите на Кризисен център „Самарянска къща“:
- при организиране на благотворителни събития в полза на клиентите и при
осъществяване на арт-ателиета са участвали 105 доброволци (72 жени и 33 мъже), положили
общо 584 часа доброволен труд, като 8 от лицата са били ангажирани дългосрочно.
 Участие към дейностите на Клуб „Зараза“:
- в дейностите на клуба са участвали 42 доброволци, като от тях 23 (14 жени и 9 мъже) са
дългосрочни, положили общо 837 часа доброволен труд, и 19 (11 жени и 8 мъже) са краткосрочни
доброволци, положили общо 71 часа доброволен труд.
 Участие в провеждането на кръводарителски акции:
- в организираните през годината акции за даряване на кръв са участвали общо 69
кръводарители (40 жени и 29 мъже), 13 участници (7 жени и 6 мъже), недопуснати за извършване
на кръводаряване по медицински показатели и 3 доброволци (жени), като всички тези лица са били
ангажирани в рамките на общо 120 часа, в които са извършени общо 81 акта на кръводаряване (46
пъти са дарили жени и 35 пъти са дарили мъже).
 Участие в други инициативи и дейности на организацията:
- в други различни инициативи и дейности са участвали общо 30 доброволци (18 жени и
12 мъже), от които които 10 дългосрочни, като всички са положили общо 92 часа доброволен труд.
Събитията и дейности, в които са участвали доброволците през 2013 г.:
1. Арт-ателиета и работилници.
2. Кръводарителски акции.
3. Подготовка и участие в АНТИСПИН кампании.
4. Дизайн, технически и конструктивен проект и изработване на метална арт-инсталация
„сърце“.
5. Ателие „Инструментите на чичо Доктор“ и „Болница за плюшени мечета“ – инициативи,
свързани с международния ден на редките болести.
6. Подготовка и участие в благотворителен щанд по време на Благотворителен бал на „Зонта
клуб“.
7. Информационна кампания „Добрият самарянин“ в нощта на музеите.
8. Подготовка и участие в благотворителна инициатива „Голямото благотворително
пръскане“.
9. Подготовка и участие в благотворителна инициатива „Биле за душата“.
10. Подготовка и участие в благотворителна инициатива „ГолЯМото ядене на ДИНЯ“.
11. Подготовка и участие в благотворителна инициатива „Най-ОХЛЮбимото състезание 2“.
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12. Подготовка и участие в Благотворителен спортен празник, организиран от Обществен
дарителски фонд.
13. Подготовка и участие в Годишните награди „Добрият Самарянин ’2013“.
14. Подготовка и участие в коледни детски партита.
15. Фотозаснемане на инициативи и кампании.
16. Преглед на печата и сканиране на статии.
17. Почистване на уреди във фитнес зала.
18. Подреждане и пренасяне на компютри.
VII. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ.

.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една от
съответните програми през годината са разработвани и изпълнявани проекти, осъществяването на
които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници.
За реализирането на всички програми на организацията има осъществени множество
проекти в следните области:
 социална работа с деца с отклоняващо се поведение; отпаднали от училище; живеещи в
семейства, които са застрашени от разпадане;
 социална работа с деца, живеещи в специализирани институции – ДДМУИ, ДДЛРГ;
 социална работа с деца и жени, преживели различни форми на насилие;
 социална работа с проституиращи лица по отношение на ХИВ/СПИН, полово предавани
болести;
 социална работа с безработни млади хора;
 социална работа по реинтеграция;
 социална работа с родители и близки на лица, употребяващи наркотични вещества;
 социална работа с родители, при които има идентифициран висок риск от изоставяне на
детето;
 социална работа със семейства, в които има затруднения в отглеждането и възпитанието
на детето;
 социална работа с приемни семейства и настанените в тях деца;
 социална работа с деца с проблеми в развитието от 0 до 7 г.;
 работа с кандидат-осиновители и осиновители;
 здравно образование и промоция на здраве сред бременни жени;
 застъпничество за граждански права;
 основаване и развитие на социални предприятия и подкрепа на социалното
предприемачество.
ПРОГРАМА “Закрила и подкрепа на жертви на насилие” (от януари, 2004 – продължава)
Програмата възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа
за деца, лишени от родителски грижи, на територията на общината. Нейната основна цел е да
създаде и предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация. Програмата е
финансирана основно от американската фондация “Деца на света” и Фондация „ОАК”. Целево
финансиране са предоставили и американската организация “Интернационални екипи” и “Филип
Морис Сървисиз България” ЕООД.
През януари 2004 г. програмата е преобразувана, поради анализа от проведената от
организацията оценка на потребностите в общността, която показа необходимостта от
разширяване на планираните целеви групи и услуги. Новият приоритет на програмата става
успешната интеграция и реинтеграция на деца и жени, които са преживели различни форми на
насилие. Предвижда се и възможност за кризисно и краткосрочно настаняване на потребителите –
деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон,
доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора. Услугите са насочени към
задоволяване на непосредствените потребности и осигуряване на социално-психологическа
подкрепа за възстановяване и интеграция.
По програмата през 2013 г. е работено по следните проекти:
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Проект „Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие”
Предмет и географски фокус на проекта

Основната цел на услугата Кризисен център е да се
подкрепи процеса на възстановяване на деца и жени,
жертви на насилие, като им се предостави закрила и
професионална помощ.

Дейности

- Подбор и обучение на персонал;
- предоставяне на услуги на настанените потребители
в Кризисния център:
- Звено „Кризисно настаняване“;
- Звено „Приемна за подкрепа“;
- Звено „Консултативен телефон“;
- Звено „Терапевтични програми“;
- Звено „Корекционни програми“;
- информационни дейности и събития в общността.

Резултати от проекта

За 2013 г. – от м.1 до м.9, включително:
- в звено ‘’Кризисно настаняване’’ е предоставена
непосредствена и спешна професионална помощ на 18
клиента, от които пострадали от насилие – 6 жени и 9
деца, жертва на трафик – 1 жена, и без подслон – 2
жени;
- в звено ‘’Приемна за подкрепа’’ е оказана навременна
социално-психологическа подкрепа на 44 човека, от тях
40 са жени – за преживяно насилие и 4 мъже – за
консултация, за семейна медиация и за преживяно
насилие;
- в звено „Консултативен телефон“ са постъпили 122
обаждания за информация и консултация;
- в осъществената програма в звено „Терапевтични
програми“ са включени 6 жени, пострадали от насилие;
в звеното „Корекционни програми“ успешно е
включено в корекционна програма 1 лице, с
постановена от съда мярка.

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт на услугата за
годините

Продължителност

VIII.2010 – IХ.2013 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора

Проект „Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие” – II част, продължение
Предмет и географски фокус на проекта

Основната цел на услугата Кризисен център е да се
подкрепи процеса на възстановяване на деца и жени,
жертви на насилие, като им се предостави закрила и
професионална помощ.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
- Подбор и обучение на персонал;
- предоставяне на услуги на настанените потребители
в Кризисния център:
- Звено „Кризисно настаняване“;
- Звено „Приемна за подкрепа“;
- Звено „Консултативен телефон“;
- Звено „Терапевтични програми“;
- Звено „Корекционни програми“;
- информационни дейности и събития в общността.

Резултати от проекта

За 2013 г. – от м.10 до м.12 включително:
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- в звено ‘’Кризисно настаняване’’ е предоставена
непосредствена и спешна професионална помощ на 7
клиента, от които 3 жени и 4 деца жертви на насилие;
- в звено ‘’Приемна за подкрепа’’ са предлагани услуги
и е оказана навременна социално-психологическа
подкрепа на 13 жени за преживяно насилие;
- в звено „Консултативен телефон“ са постъпили 33
обаждания за информация и консултация;
- в звено „Терапевтични програми“ в осъществената
програма са включени 6 жени, пострадали от насилие;
в звеното „Корекционни програми“ успешно е
включено в корекционна програма 1 лице, с
постановена от съда мярка.
Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт на услугата за
годините

Продължителност

Х.2013 – IХ.2016 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора

Проект „Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на
деца”
Предмет и географски фокус на проекта

Подкрепа на деинституционализацията на грижите за
деца в областите Търговище и Стара Загора чрез
повишаване ефективността на предоставяне на услуги
по превенция на настаняването на деца в
специализирани институции. Проектът ще допринесе за
предоставяне на качествени социални услуги и укрепи
възможностите na НПО да работят в мрежа и общуват
с гражданите с оглед мобилизиране на обществена
подкрепа.
Конкретни цели:
1. Разширяване на обхвата, достъпността и
повишаване на качеството на услугите за деца и
семейства в кризисна ситуация и по приемна грижа.
2. Повишаване на социалната и правната сигурност на
децата и семействата в процеса на вземане на
решение от Дирекция „Социално подпомагане” и от
съда.
3. Повишаване капацитета на българските партньори
за предоставяне на услуги с високо качество, за
създаване
и
поддържане
на
публично-частни
партньорства.
4. Информиране и популяризиране на резултатите.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
1. Управление и координация на проекта
2. Създаване на екипи по Приемна грижа към ЦОП в
КСУДС - в Търговище и Ст. Загора.
3. Надграждане на услугите, предоставяне в Център
„Спешен прием” (ЦСП) към ЦОП - Търговище и
отделянето му в самостоятелна услуга „Кризисен
център за деца, жертви на трафик и насилие и на
услугите по закрила на жертви на насилие – жени и
майки с деца и превенция на домашното насилие в
Кризисен център – Стара Загора.
4. Повишаване капацитета на екипите на услугите
„Приемна грижа” и „Кризисен център”.
5. Повишване на капацитета на социалните работници
и съдиите за работа с деца и семейства, които участват
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в съдебни процедури.
6. Повишаване на капацитета на НПО-доставчици на
социални услуги за деца и семейства.
7. Разработване и изпълнение на информационна
стратегия.
Резултати от проекта

За 2013 г. за екипа в Стара Загора:
- проведена специализирана среща за планиране на
дейността;
- проведени 3 специализирани обучения на двата
екипа по приемна грижа;
- проведени 3 специализирани обучения на двата
екипа по кризисна интервенция;
- стартиране на дейностите по приемна грижа:
подкрепа и консултиране на 19 приемни семейства в
общините Стара Загора и Опан, проучване и цялостна
оценка за промяна на статута от доброволно в
професионално приемно семейство – 2; въвеждане на
екипа в новите случаи; организиране и провеждане на
Коледно тържество на приемните семейства в община
Стара Загора; кампания за набиране на коледни
подаръци за децата в приемни семейства в област
Стара Загора;
- стартиране
на
дейностите
по
кризисна
интервенция: подкрепени са 5 жени и 9 деца в
социално-консултативна работа в КЦ и Приемната.
Очаквани резултати за целия период:
 Разширен обхват, достъпност, повишено качество и
ефективност на предоставяните услуги по приемна
грижа в КСУДС – Търговище и Ст. Загора.
 Разширен обхват, достъпност, повишено качество и
ефективност на предоставяните услуги за кризисни
интервенции. Създадена нова услуга в КСУДС –
Търговище – Кризисен център със собствен персонал и
финансова обезпеченост. Разширен достъп и спектър
на услуги по превенция на домашното насилие към
Кризисен център – Ст. Загора.
 Екипите на услугите са придобили знания и умния
за качественото им предоставяне.
 Повишен капацитет на различни професионалисти
да прилагат принципа за най-добрия интерес на детето
в процеса на вземане на решение.
 Разработени и апробирани пакет обучителни
програми за продължаващо обучение на съдии и
социални работници за участието на деца и семейства
в съдебни процедури.
 Разработени информационни материали за деца,
които гарантират спазване и ефективно изпълнение на
правата на детето като участник в съдебни
производства.
 Повишен капацитет и подобрена институционална
устойчивост на българските партньори, както и на
НПО, включени в проекта, за предоставяне на
социални услуги с висока ефективност;
 Разширяване на партньорството и работата в
мрежа между екипите на българските НПО, както и
между
българските
и
швейцарския
партньор,
подобряване на взаимодействието с общинитевъзложители;
 Засилено участие на обществеността при решаване
на конкретни случаи на деца и семейства в риск,
променени са нагласи на професионални групи.

Роля на организацията и степен на участие

Сдружение „Самаряни“ е

партньор

на Фондация
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(водеща, партньор)

„Международна социална служба – България“ – водещ
партньор и Фондация „Международна социална служба
– Швейцария“ - партньор

Общ бюджет

Общ бюджет на партньорите: 407521,36 лв.,
от който за Сдружение „Самаряни“: 64814 лв.,
(включително 10606,23 лв. собствен принос на
Сдруженние „Самаряни“)

Продължителност

IX.2013-VIIІ.2015 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Конфедерация Швейцария, Швейцарско междинно
звено,
по
Българо-швейцарска
програма
за
сътрудничество, Тематичен фонд „Фонд за реформи,
свързани с участието на гражданското общество“

Проект „Фокус върху детето жертва на насилие“
Предмет и географски фокус на проекта

Целта на проекта е да се предостави закрила и
професионална помощ в Кризисния център в Стара
Загора за възстановяване на деца, които са в
състояние на силен стрес след преживяно насилие,
останали без подслон, доходи и емоционална и/или
материална подкрепа от близки хора.
Поставените подцели са:
 да се осигури устойчивост на предлаганите и
изградени с години услуги, като се запази и качеството
на работа от професионалистите, работещи към
сдружението с деца и жени, преживели домашно и/или
сексуално насилие;
 да се работи за повишаване информираността на
гражданите, живеещи на територията на цялата
община, по проблема с домашното насилие, като
предостави повече информация в публичното
пространство.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
- сформиране на екип;
- подслон и настаняване;
- терапевтична работа;
- професионална подкрепа за екипа;
- информационна кампания.

Резултати от проекта

По отношение на целевите групи:
 направени заявки (решения) за ползване на услуга
към Кризисния център за жертви на насилие – 23;
 улеснен достъп на жертви на насилие до
алтернативни социални услуги и институции в
общността;
 подобрено здравословно, психично и социално
състояние на жертвите на насилие;
 възстановени и разширени компетентности за
справяне и овластяване в кризисни ситуации при
жертвите на насилие;
 приложени умения за овластяване и самостоятелен
начин на живот при децата и жените, жертви на
насилие;
 развита собствена социална мрежа за подкрепа на
жертвите на насилие и намален риск от социална
изолация;
 повишена
обществена
информираност
за
предлаганите услуги към Кризисния център.
Количествени показатели:
 брой настанявания за ползване на социалната
услуга към КЦ – 11;
 брой обслужени клиенти в КЦ – 22;
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 брой придружавания на клиенти – 49;
 брой осъществено посредничество в полза на
клиенти за достъп до институции и услуги – 171;
 брой проведени индивидуални психологични
консултации – 38;
 брой клиенти, потърсили правата си по законен ред
– 6;
 брой проведени сесии на група за взаимопомощ –
7;
 брой проведени социални консултации – 128;
 брой разпространени информационни материали –
100;
 брой участници в обучението – 9.
Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

2 045,00 лева

Продължителност

IX.2013 г. – I.2014 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Фондация „Български фонд за жените“, гр. София

ПРОГРАМА “Социални услуги за деца и семейства” (юли, 2005 г. – продължава)
Тази програма е насочена към това да се подкрепят и подпомогнат семействата на
територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и
развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и
настаняването им в специализирани институции. Дейността по програмата е организирана в
Комплекс за социални услуги за деца и семейства и включва Център за обществена подкрепа и
Звено “Майка и бебе”, в които се предлагат услуги в общността по благосъстояние и закрила на
децата в община Стара Загора, като се осигури възможността да растат в семейна или близка до
семейната среда.
Други важни цели на програмата са:
 да подпомага процеса на интегриране на детето в риск и насърчават неговото физическо,
психическо, духовно, морално и социално развитие;
 да съдейства за успешната адаптацията в общността на децата, напускащи
специализираните институции;
 да окуражава максималното намаляване на продължителността на престоя на децата в
специализирана институция;
 да подпомага социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се
поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане;
 да насърчава развиването на родителския капацитет у приемни и осиновителни семейства;
 да подкрепя изграждането на способност за развиване на умения за самопомощ в различни
ситуации на проблемни биологични семейства, както и на самотни родители;
 да работи за повишаване или възстановяване на социални функции на деца и родители от
високорискови семейства и общности;
 да предотвратява изоставянето на деца от предразположени към това родители и
настаняването на детето в системата за закрила (намеса “срещу течението”);
 да предотвратява прекъсването на връзката дете-родители и негативните последствия от
това върху развитието на детето;
 да защитава и подкрепя правото на детето на запазване на семейните връзки.
През 2013 г. по програмата са реализирани следните проекти:
Проект „Наблюдавано жилище”
Предмет и географски фокус на проекта

Основната цел на услугата е да предостави условия за
самостоятелен и независим живот на младите хора под
наблюдение на екип от професионалисти, с оглед
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постигане на ускорена и ефективна социална
интеграция чрез развиване на личностните ресурси,
придобиване на нови умения за самостоятелен живот,
развиване на сътрудничество между младежите в
нужда и местните институции и общността. Услугите,
които се предлагат имат за цел да оказват подкрепа и
консултиране на лица, навършили 18 години, които
напускат
специализирана
институция,
преходно
жилище или защитено жилище и им предстои да водят
независим начин на живот.
Услугата е фокусирана върху следните задачи:
 да се подобрят уменията за самостоятелен живот
на младежите и възможностите им за справяне с
трудностите, които срещат след напускането на
иснтитуцията;
 да се съдейства за устройването на работа и
последващата
професионална
реализация
на
младежите;
 да се развиват личните качества и силни страни у
младежите, с оглед постепеното им овластяване в
процеса на социална адаптация.
Дейности

Основните дейности по проекта са:
- подбор и обучение на персонал;
- предоставяне на социалноконсултативни услуги и
психосоциална подкрепа на настанени младежи в НЖ;
- осигуряване на подкрепа на младежите, настанени в
НЖ, в прехода им към самостоятелен живот, което
включва:
 изготвяне на Оценка на потребностите с оглед
развитие на умения за самостоятелен живот;
 изготвяне
на
Индивидуален
план
за
самостоятелен живот.
- консултиране:
 психологическо консултиране;
 социално консултиране;
 професионално консултиране;
- придружаване/посредничество;
- информиране;
- подкрепа за разширяване на социалната мрежа на
младежите;
- информационни и промоционални дейности и
събития.

Резултати от проекта

За 2013 г. – от м.1 до м.3, включително:
По отношение на целевите групи:
- 5 младежи в риск, настанени в услугата – 3 момчета
и 2 момичета;
- развити умения за автономен живот у настанените
младежи;
- постигната трудова реализация на двама от
потребителите на услугите в НЖ;
- повишени възможности на социално функциониране;
- изградена подкрепяща мрежа на местно ниво;
- популяризирана услуга и изградени механизми на
взаимодействие между институциите.

Роля на вашата организация и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт на услугата за
годините

Продължителност

ІV.2010 – III.2013 г.

Източник на финансиране (име и предоставени
средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора
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Проект „Наблюдавано жилище” – II част, продължение
Предмет и географски фокус на проекта

Основната цел на услугата е да предостави условия за
самостоятелен и независим живот на младите хора под
наблюдение на екип от професионалисти, с оглед
постигане на ускорена и ефективна социална
интеграция чрез развиване на личностните ресурси,
придобиване на нови умения за самостоятелен живот,
развиване на сътрудничество между младежите в
нужда и местните институции и общността. Услугите,
които се предлагат имат за цел да оказват подкрепа и
консултиране на лица, навършили 18 години, които
напускат
специализирана
институция,
преходно
жилище или защитено жилище и им предстои да водят
независим начин на живот.
Услугата е фокусирана върху следните задачи:
 да се подобрят уменията за самостоятелен живот
на младежите и възможностите им за справяне с
трудностите, които срещат след напускането на
иснтитуцията;
 да се съдейства за устройването на работа и
последващата
професионална
реализация
на
младежите;
 да се развиват личните качества и силни страни у
младежите, с оглед постепеното им овластяване в
процеса на социална адаптация.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
- подбор и обучение на персонал;
- предоставяне на социалноконсултативни услуги и
психосоциална подкрепа на настанени младежи в НЖ;
- осигуряване на подкрепа на младежите, настанени в
НЖ, в прехода им към самостоятелен живот, което
включва:
 изготвяне на Оценка на потребностите с оглед
развитие на умения за самостоятелен живот;
 изготвяне
на
Индивидуален
план
за
самостоятелен живот.
- консултиране:
 психологическо консултиране;
 социално консултиране;
 професионално консултиране;
- придружаване/посредничество;
- информиране;
- подкрепа за разширяване на социалната мрежа на
младежите;
- информационни и промоционални дейности и
събития.

Резултати от проекта

За 2013 г. – от м.4 до м.12, включително:
По отношение на целевите групи:
- 9 младежи в риск, настанени в услугата – 6 момчета
и 3 момичета;
- развити умения за автономен живот у настанените
младежи;
- постигната трудова реализация на трима от
потребителите на услугите в НЖ;
- повишени възможности на социално функциониране;
- изградена подкрепяща мрежа на местно ниво;
- популяризирана услуга и изградени механизми на
взаимодействие между институциите.

Роля на вашата организация и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща
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Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт на услугата за
годините.

Продължителност

ІV.2013 – III.2016 г.

Източник на финансиране (име и предоставени
средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора

Проект “Внучето на баба”
Предмет и географски фокус на проекта

Първоначалната цел на проект беше да се подпомогне
индивидуализирането на грижата за 10 деца от ДДУИ,
с. Петрово от базалната група и на 10 деца от ДДУИ, с.
Сладък кладенец, община Стара Загора. През
последните няколко години рботата продължи само с
деца от ДДУИ, с. Петрово.
Това са деца със специални потребности, с различна
степен на задръжка в интелектуалното развитие и с
широк спектър от придружаващи заболявания.
Повечето от тях имат значителни нарушения в
двигателната активност /ДЦП, сколиоза и др./, които от
своя страна водят до затруднена самостоятелност в
ежедневието и почти до пълна зависимост от грижите
на персонала в инситуциите.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
- изработване на критерии за подбор на „баби”;
- провеждане на конкурс;
- сформиране на екипи;
- провеждане на обучение за екипа от „баби”;
- пряка работа с децата;
- вътрешен контрол на предоставяната услуга;
- осъществяване на информационна кампания.

Резултати от проекта

За 2013 г.:
Реализирането на проекта дава възможност да се
осигури индивидулна подкрепа, съобразена с конкретно
установените потребности и индивидуални нужди на
всяко от децата. По този начин се създават и условия
за изграждане на привилегирована връзка със значим
възрастен за децата, което има базисно значение за
цялостното им развитие.
При поставянето и постигането на целите, задачите и
дейностите, заложени в проекта, се изхожда от
разбирането, че всички подпомагащи дейности за хора
със специфични потребности следват личните
потребности на потребителите, а не тези на
доставчика.
По проекта са обхванати индивидуално от 7 жени общо
14 деца с множествени увреждания от ДДУИ, с.
Петрово.

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща организация: Сдружение „Самаряни“,
Партньор: Община Стара Загора

Общ бюджет

47 377,61 евро

Продължителност

І.2010-ХІІ.2014 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Фондация „Stichting Chicho”, Холандия
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Проект „Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Стара
Загора, България” – ІV част
Предмет и географски фокус на проекта

Основната цел на Комплекса е да се подкрепят и
подпомогнат семействата на територията на община
Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши
капацитетът и развият уменията им за родителстване и
по този начин се предотврати изоставянето на деца и
настаняването им в специализирани институции.
Дейността на Комплекса включва Център за
обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе”, в които
се предлагат услуги в общността по благосъстояние и
закрила на децата в община Стара Загора. Те
предлагат форми на грижи за деца в общността и деца
в риск, като се осигурява възможността да растат в
семейна или близка до семейната среда.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
1. Управление и развитие на човешките ресурси и
дейностите.
2. Предоставяне на услуги в Център за обществена
подкрепа.
 семейно консултиране и подкрепа;
 подкрепа на кандидати за осиновители и
осиновители;
 превенция на насилието и отклоненото
поведение;
 консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо
се поведение;
 деинституционализация и реинтеграция;
 образователна подкрепа;
 приемна грижа.
3. Предоставяне на услуги в Звено „Майка и бебе”.

временен подслон до шест месеца;
 социално консултиране и посредничество;
 психологично консултиране и подкрепа;
 юридическо консултиране;
 съдействие за достъп до медицинска и здравна
помощ;
 материална подкрепа за настанените.
4. Информационни и промоционални събития в
общността.

Резултати от проекта

За 2013 г.:
Работено е по общо по 300 случая (с 325 ползвателя),
както следва:
- в Център за обществена подкрепа – по 236 случая (с
236 ползвателя);
- в Центъра по приемна грижа – по 54 случая (със 71
ползвателя), и
- в Звено „Майка и бебе” – по 10 случая (с 18
ползвателя).

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт за услугите за
годините

Продължителност

Х.2012 – ІХ.2015 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора:
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Проект „Развитие на социалната услуга в общността Център за обществена подкрепа, на територията
на община Казанлък“
Предмет и географски фокус на проекта

Основна цел на проекта е да се подобри качеството на
живот на децата в семейната и социална среда като се
повиши
капацитета
и
развият
уменията
за
родителстване и по този начин се предотврати
изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции, чрез предоставяне на
широк спекър от социални услуги в ЦОП – гр. Казанлък.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
1. Управление и развитие на човешките ресурси и
дейностите.
2. Предоставяне на услуги в Център за обществена
подкрепа (ЦОП).
3. Информационни и промоционални събития в
общността.

Резултати от проекта

За 2013 г. относно ангажимента на Сдружение
„Самаряни“ като партньор:
Изпълнение на дейност 1: Управление и развитие на
човешките ресурси и дейностите.
- Подбор на персонала – Сдружение „Самаряни“
участва със свои експерти в сформирана комисия,
председателствана от предствител на Община
Казанлък, при обявен от нея конкурс.
- Техническо организиране на услугите в ЦОП –
проведени са серия от съвместни работни срещи
между двете организации.
- Развитие на професионален капацитет на
персонала за предоставяне на услугите в ЦОП –
осъществява се поетапно чрез предоставянето на
обучения на специализирания екип, допълнителна
подкрепа чрез методическа и екипна супервизия.
- Поддържащите обучения имат за цел да
надграждат придобитите по време на приложната
работа умения и знания, както и да предоставят
работно пространство за обсъждане на конкретни потрудни случаи от практиката. В рамките на периода са
проведени 5 тематични специализирани обучения,
както следва:
 Предлагане на услуги в ЦОП – методика и
стандарти - 17.09.2013 г.;
 Процедури на работата по случай 24.09.2013 г.;
 Въведение в социалната работа - 0102.10.2013 г.;
 Нормативно обучение в социалната
практика – ЗЗД, ЗСП, др. - 08.10.2013 г.;
 Работа по случай - 16, 17, 22.10.2013 г.
 Ефективно използване на Gmail по време на
работа и други свързани с него приложения - I
част - 31.10.2013 г.
- Обмяната на опит има за цел да бъдат
наблюдавани успешни практики при предоставянето на
социални услуги със специфични групи клиенти.
Екипът на ЦОП – Казанлък проведе 2 обменни
посещения с ЦОП в гр.Стара Загора.
- Методическата подкрепа се осъществява по
конкретни случаи.
- Чрез
супервизията
се
осигурява
и
професионална
грижа
за
персонала
с
цел
предотвратяване на напрежение и недоразумения от
възникващите затруднения с различен характер.
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Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща организация: Сдружение „Бъдеще за децата с
увреждания“, гр. Казанлък
Партньор: Сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора

Общ бюджет

Съобразно финансовия стандарт за услугите за
годините

Продължителност

IХ.2013 – VIIІ.2016 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора:

Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в риск (15 - 24 г.) чрез увеличаване
обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”
Предмет и географски фокус на проекта

Целта на проекта е да се намали уязвимостта към ХИВ
на младите хора в риск (15 - 24 г.) чрез увеличаване
обхвата на услугите и програмите, насочени към
младежи на територията на община Стара Загора България. Той се изпълнява по Компоненхт 7 на
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на
Министерство на здравеопазването.

Дейности

Превенция – промяна на поведението чрез работа на
терен в общността:
- картографиране и кодиране на местата за работа с
целевата група;
- работа на терен за достигане до млади хора в риск;
- раздаване на рекламни и образователни материали и
популяризиране на програмата;
- раздаване на презервативи;
- консултиране за безопасно сексуално поведение;
- мотивиране и насочване на младите хора за
изследване на ХИВ;
– обучения и работа с представители от общността:
- групови сесии за изграждане на жизнено важни
умения с представители на целевата група;
- привличане на млади хора в риск към екипа от
обучители на връстници в кампании и младежки
инициативи;
- обучение на обучителите на връстници от целевата
група;
- провеждане на кампании и младежки инициативи.

Резултати от проекта

За 2013 г.:
- Продължава дейността на клуб „Зараза“, в който
през 2013 г. са участвали 28 доброволци;
- извършено е картографиране на посещаваните
терени;
- относно популяризирането на програмата са
проведени множество срещи с младежи, като при
работа на терен е осъществен контакт с общо 400
човека;
- проведени са 3 обучения на екипа от доброволци;
- на местно ниво са проведени 2 обучения на 25 млади
хора с цел придобиване на знания и умения по
отношение предпазване от инфектиране с ХИВ;
- доброволци от клуба са участвали в провеждането на
три национални анти-СПИН кампании на местно ниво и
няколко допълнителни местни кампании, при което са
достигнати 5350 човека и са проведени изследвания за
ХИВ на общо около 200 човека в гр. Стара Загора;
- общо по времето на всички дейности са раздадени 8
348броя здравни образователни материали и 15 549
броя презервативи;
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- работи
ефективно
създадената
създадена
партньорска
мрежа
от
местни
младежки,
неправителствени,
здравни
и
образователни
организации и институции;
- дейността системно е отразявана от местните медии:
ТВ „Стара Загора“, Радио „Стара Загора“, „Дарикрадио“, в-к „Новината“, „Бизнес поща“ и др. като
доброволци от клуба са участвали в предавания на
живо и са интервюирани за статии и репортажи.
Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно предвидената сума за дейности, отпусната
от МЗ за съответната година

Продължителност

ІХ.2009 г.-ХІІ.2014 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария, чрез Министерство на здравеопазването, гр.
София, и Собствен финансов принос на "Самаряни":
разходи за ДДС

Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите жени и мъже чрез увеличаване на
обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”
Предмет и географски фокус на проекта

Целта на проекта е да се намалят рисковото сексуално
поведение и инжекционни практики сред
проституиращите жени и мъже на територията на
регион Стара Загора (за 2009-2014 г.) и регион Ловеч
(за 2009 г.) в България, чрез увеличаване на обхвата на
групата с пълен пакет превантивни интервенции.
Проектът се изпълнява по Компонент 6 на Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство
на здравеопазването.

Дейности

Превенция – промяна на поведението чрез работа на
терен в общността:
- картографиране и кодиране на местата за работа с
целевата група;
- работа на терен за достигане до млади хора в риск;
- раздаване на рекламни и образователни материали и
популяризиране на програмата;
- раздаване на материали, намаляващи риска от
инфектиране с ХИВ;
- консултиране за безопасно сексуално поведение;
- мотивиране и насочване за изследване на ХИВ;
- обучение на обучителите на връстници от целевата
група;
- провеждане на кампании.

Резултати от проекта

За 2013 г.:
- извършено е картографиране на посещаваните
терени;
- проведени са 2 обучения на равни;
- достигнати на 450 ползватели на услуги;
- предоставена услуга работа по случай на 12
проституиращи жени;
проведено изследване на 135 клиента.

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

Съобразно предвидената сума за дейности, отпусната
от МЗ

Продължителност

ІІ.2009 г.-ХІІ.2012 г.
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Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария, чрез Министерство на здравеопазването, гр.
София, и Собствен финансов принос на "Самаряни":
частично разходи за ДДС

ПРОГРАМА “Социално предприемачество” (февруари, 2003 г. – продължава)
По тази програма е изградено социалното предприятие на сдружение “Самаряни” за
производство и търговия с пчелни продукти и пчеларски инвентар с цел да се развият
икономическите възможности и умения на организацията за генериране на приходи от
производство и търговия с пчелен мед, други пчелни продукти и пчеларски инвентар, за да се
обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията на деца, младежи и семейства в
неравнопоставено положение. Предприятието функционира като социално-икономически
инструмент за развиване на ефективна бизнес среда.
Мисията на предприятието е да популяризира пчеларството, продуктите, технологиите и
научните постижения сред широката общественост, както и да срещне професионалните и бизнес
интереси на производители, преработватели, търговци и научни работници за взаимодействие
помежду им и за развиване на европейско и световно качество на пчеларската индустрия в
България.
Други важни цели на социалното предприятие са:
 осигуряване на финансовата стабилност на организацията и покриване до 30% от
годишния й бюджет;
 популяризиране на моделите на социални предприятия сред широката общественост и
неправителствените организации в България;
 насърчаване на предприемчивостта сред младите хора за стартиране на собствен бизнес и
инициативност за реализиране на собствени бизнес идеи;
 създаване на устойчив модел на социално предприятие за икономическо развитие.
Дейността през последните няколко години беше пренасочена почти изцяло към търговия с
пчелни продукти, с цел да се да се обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията
на деца и жени, преживели насилие. Производството беше временно спряно, поради тежките
зимни условия, които доведоха до смърт на 90 % от пчелните семейства. Предвижда се ново
стратегическо планиране с оглед намиране на други възможности за развитие на предприятието в
бъдеще.
Програмата включва развиване и на две други направления на стопанска дейност: кратък
опит в предоставянето на IT-услуги, както и вече по-широк опит в предоставяне на специализирани
обучения и консултации в областта на социалните дейности и практики и други, свързани с това
инициативи.
През 2013 г. продължи реализирането на един проект в това направление:
Проект „Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи” (SESP)
Предмет и географски фокус на проекта

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието
на социалното предприемачество в целия ЕС чрез
трансфер на иновационни продукти и процеси, както и
обмяна на добри практики. По време на проекта ще
бъдат идентифицирани движещите сили за развитието
на социалното предприемачество в странитеучастнички, както и на европейско ниво. Ще бъдат
предложени и нови решения за устойчиво развитие на
сектора
на
социалното
предприемачество
и
създаването на работни места, чрез прилагане на
пилотни иновативни инструменти за обучение.
Социалните предприятия ще участват в он-лайн
платформа за обучение, което им позволява да си
сътрудничат през границите, да обменят добри
практики и да общуват.
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Дейности

Проектът SESP предвижда да прехвърли вече
разработени иновативни модели на обучение и
съдържание за електронно обучение, които са
достатъчно гъвкави, за да отговорят на специфичните
нужди на социалното предприемачество (напр. гъвкав
по отношение на време и място), адаптивни и модулни
(т.е. насочен към работници и служители с различно
образование, от различни сектори и т.н.), както и да
отразяват
практически
нуждите
на
крайните
потребители. Проектът възнамерява да надгради
разработения в рамките на STRATEGY-TRAIN модел
на обучение за стратегическо планиране и управление
на предприятия, насочен към лицата, вземащи
решения в малки и средни предприятия.

Резултати от проекта

Основните очаквани резултати по проекта включват
постигане иновация на наличните учебен план и
програми за обучение, които ще бъдат адаптирани за
преодоляване на специфични нужди на социалното
предприемачество в областта на стратегическото
планиране. На целевата група се предлагат примери за
добри практики и казуси.
Основни резултати от фазите на проекта SESP са:
 Междукултурен анализ: посредством национални
изследвания, подготвени от отделните партньори се
проследява текущото състояние на социалните
предприятия и средата им на развитие в съответните
страни, както и условията на равнище ЕС, засягащи
развитието им;
 Учебен модел: въз основа на съществуващите
добри практики и нуждите на социалните предприятия,
учебния модел на SESP комбинира методи за групово
електронно обучение, общностни подходи и обучение
на място, служещи като основа за прилагането на
модули на електронно обучение и необходимите
инструменти за сътрудничество, както и указанията за
преподаватели;
 Учебна програма и учебно съдържание на SESP:
Адаптирана учебна програма и учебно съдържание по
стратегическо планиране на социални предприятия,
съобразени с изискванията на обучението на място и
модулите за електронно обучение;
 Ръководство
за
обучители:
подробна
документация за преподаватели и наставници,
гарантираща възможността за прехвърляне на
разработените модули за обучение и материали;
 Обучителни
модули:
Адаптирана
модулна
програма за обучение, състояща се от различни учебни
блокове, които имат важно значение за целевата група.

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща организация: АРИР, България;
Партньори: Сдружение „Самаряни“, България;
MERIG, Австрия; AidLearn, Португалия; LiNK & VIRTUS,
Германия; SICRN, Литва

Общ бюджет

Общо: EUR 194 754 (146 065 финансиране по
програмата и 48 689 финансов принос на партньорите),
от които за изпълнението на дейностите, разписани
като отговорност на сдружение „Самаряни“:
EUR 14 951 финансиране по програмата
и EUR 4984 – собствен финансов принос

Продължителност

Х.2011-ІХ.2013 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Европейската комисия по Програма „Учене през целия
живот“, Секторна програма „Леонардо да Винчи“ -

21

„Трансфер на иновации“, със съфинансиране от страна
на всички партньори, вкл. и Сдружение „Самаряни“

ПРОГРАМА “Доброволчество и дарителство” (2009 г. – продължава)
Целата на програмата е да създаде условия за активизиране на доброволчествто и
дарителството по конкретни каузи, касаещи повишаването на благосъстоянитето на местната
общност и спомагащи за решаването на различни проблеми на уязвими групи от хора.
В областта на доброволчестгвото, програмата си поставя важен приоритет, свързан с
мотивирането, подготовката и задържането на активни, млади хора, на които да им бъдат
предоставени различни формати за личностно развитие и социална ангажираност.
В областта на дарителството, ключов приоритет е прилагането на нови и съвременни
подходи за дарителство, базирани на информационните технологии, интерактивни презентации и
специални събития, които да дадат възможност за нагажиране на социалната отговорнот на широк
кръг заинтересовани лица и бизнес.
През 2013 г. по програмата са реализирани следните инициативи:
1. Развиване на цялостна съвременна концепция на „Самарянска доброволческа служба“.
2. Развиване и популяризиране на електронна система за дарителство, интегрирана с
подържането на актуални каузи за общността, адекватна обратна връзка с всички потребители на
системата и провеждането на позиционирани специални събития.
През 2013 г. по програмата се реализира следнитя проект:
Проект “ДОБРОволно за КАУЗА!“
Предмет и географски фокус на проекта

Подпомагане на активното гражданство в
регион за планиране: Югоизточен; Област: Стара
Загора; Община: Стара Загора
1. Разработване и използване на механизми
за активно гражданско участие в процеса на
вземане на решения на местно, национално и
европейско ниво.
2. Насърчаване
и
подобряване
на
гражданското
включване
в
каузите
на
неправителствените организации.
3. Насърчаване на доброволчеството.

Дейности

Основните дейности по проекта са:
- сформиране на екип на проекта;
- изготвяне на аналитично проучване на нагласите за
доброволчество и дарителство в общността;
- изготвяне на стратегия за привличане на
съмишленици към каузите;
- изграждане и поддръжка на онлайн специализирана
секция за активни граждани;
- развиване на модела за привличане на доброволци
в дейността на Самарянска доброволческа служба;
- провеждане на мотивационни срещи с потенциални
доброволци и съмишленици на каузите;
- планиране, подготовка и провеждане на първо
публично събитие "Да бъдеш герой е в твоята кръв!" за
привличане на съмишленици в направлението "Деца с
редки болести";
- планиране, подготовка и провеждане на второ
публично събитие "Ти можеш да преобърнеш света на
едно дете. Стани приемен родител!" за привличане на
съмишленици в направлението "Дете в приемна грижа";
- планиране, подготовка и провеждане на трето
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публично събитие "Детство мое, така си ми потребно!"
за привличане на съмишленици в направлението
"Насилие над деца";
- обществено отразяване на проекта и развиване на
компетентости за публично представяне по трите каузи
сред местните медии;
- извършване на текущ мониторинг на изпълнението
на проекта.
Резултати от проекта

Посредством започналото изпълнение на проекта бяха
създадени предпоставки за активизирането на
гражданите, живеещи на територията на община Стара
Загора, които проявяват интерес за включване в
инициативи, свързани с рискови категории деца - деца,
преживели насилие; деца с редки болести; деца в
приемна грижа. На този етап от изпълнението на
проекта, най-добре представени и обхванати се хората
между 26 – 35 г., съответно 35% и 36 – 45 г. - 31% само
с няколко процента разлика, при достиганти над 400
души. Ангажираните на пълен работен ден са найактивни - 62%. След тях се нареждат учениците и
студентите - 18%.
Към края на 2013 г. са постигнати следните резултати:
- сформиран екип от 7 души;
- разработена
рамка
за
провеждане
на
социологическо изследване и инструментариум към
нея, проведени анкети с 403 лица и извършено
обобщение на резултатите; налице е аналитичен
доклад за нагласите и план с препоръки, с фокус върху
ключови действия за достигане на целевите аудитории;
20
доброволци са участвали в провеждането на
изследването;
- изработена рамка на стратегия за привличане на
съмишленици към каузите; изработен ясен план за
изпълнение на разработената стратегия;
- сформирана работна група от 8 специалисти и 3
доброволци за развиване на модела за привличане на
доброволци в дейността на Самарянска доброволческа
служба; повишена компетентност на екипа на проекта
по отношение на работата с доброволци - проведени 5
срещи на екипа и едно двудневно обучение за
стратегическо планиране;
- нает експерт за изработка на специализиран модул
за доброволци на страницата на организацията;
направено задание за изработка на модула; очертана
проекто-концепцията за функционирането му;
- обсъдена концепция за съдържание на писма до
потенциални дарители; изработена проекто-програма
за специализирана среща.

Роля на организацията и степен на участие
(водеща, партньор)

Водеща

Общ бюджет

18 045,85 евро,
от които 2 400,00 евро – собствен финансов и
нефинансов принос

Продължителност

IХ.2013-II.2015 г.

Източник на финансиране
(име и предоставени средства)

Програма за подкрепа на неправителствените
организации в България по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014
г. чрез Фондация „Институт „Отворено общество” –
София в партньорство с Фондация „Работилница за
граждански инициативи”.
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VIII. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

.

Регистрации в АСП и лицензи от ДАЗД за социалните услуги
Сдружение „Самаряни“ е доставчик на пет социални услуги в общността, представляващи
делегирани от държавата дейности. Всяка една социална услуга има съответната регистрация в
АСП и съответно лиценз от ДАЗД, за тези от тях, за които е необходимо. Това е задължително
условие за предоставянето на социалните услуги.
№ по
ред

СОЦИАЛНА УСЛУГА

Удостоверение за
регистрация в АСП

Лиценз от ДАЗД

1.

Център за обществена
подкрепа

№ 422-01 от 13.10.2009 г.,
преиздадено на 21.03.2012 г.

№ 0703/06.03.2012 г.

2.

Звено „Майка и бебе”

№ 422-02 от 13.10.2009 г.,
преиздадено на 21.03.2012 г.

№ 0703/06.03.2012 г.

3.

Център по приемна грижа

№ 422-06 от 17.05.2011 г.

№ 0640/28.04.2011 г.

4.

Кризисен център „Самарянска
къща”

№ 422-04 от 14.10.2009 г.,
преиздадено на 08.11.2012 г.

№ 0758/08.10.2012 г.

5.

Наблюдавано жилище

№ 422-05 от 02.03.2010 г.

-

Центрове и звена за социални услуги към Сдружение „Самаряни“
Организацията продължи да се развива като доставчик на социални услуги в общността, като
посредством професионални екипи, основно от социални работници и психолози, беше оказвана
навременна помощ за деца в риск и техните семейства. Социалните услуги, които се предоставяха
през 2013 г. бяха обособени в следните центрове/звена:
1. Център за обществена подкрепа.
Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) е изграден в рамките на Комплекса за социални
услуги за деца и семейства (КСУДС) и функционира от октомври 2005 г. От края на 2006 г. е
делегирана от държавата дейност.
В него се предлагат услуги в общността по благосъстояние и закрила на децата, като се
осигурява съдействие и се търсят възможности за децата да растат в семейна или близка до
семейната среда. Основният фокус на работата е да се подкрепят и подпомогнат уязвими
семейства на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши
капацитетът и развият уменията им за родителстване и по този начин се подпомогне
предотвратяването на изоставяне на деца и настаняването им в специализирани институции.
Освен това, усилията са насочени още към това да се подпомогне процесът на
деинституционализация и интеграция на децата, настанени в специализирани институции, като се
работи за реинтегрирането им в техните биологични/разширени семейства; настаняването им в
приемни семейства; се улесни достъпът им до алтернативни социални услуги в общността.
Капацитетът на Центъра за периода 2005-2011 беше 60 места. От януари 2012 г. с решение на
Общински съвет – Стара Загора, е променен на 80 места.
2. Център по приемна грижа.
Направлението Приемна грижа като комплекс от услуги функционира от февруари 2007 г. и
благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „АРК – България“ и „Уницеф – България“
работеше като самостоятелна единица в рамките на изградения Областен център по приемна
грижа (ОЦПГ). През януари 2012 г. се наложи свиването на дейността, поради оттеглянето на
партньорите от региона и работата в това направление стесни обхвата си от областно на общинско
ниво. Приемникът на ОЦПГ – Центърът по приемна грижа (ЦПГ) беше обособен в структурата и
сградата на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), където фунцкионира и по настоящем. От
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2015 г. се очаква определянето на Приемна грижа като делегирана от държавата дейност със
собствен финансов стандарт.
Центърът по приемна грижа (ЦПГ) предлага дългосрочни социални услуги, предоставяни в
общността на деца и семейства, в семейна и близка до нея среда в полза на кандидати за приемни
родители, приемни родители и настанените в тях деца по реда на ЗЗД. Услугите са насочени към
подпомагане отглеждането и възпитанието в семейна среда на децата. Центърът предоставя
консултиране, обучение, проучване и оценяване на кандидати за приемни родители; подкрепа и
наблюдение на приемни семейства с настанени приемни деца; подпомагане процеса на
интегриране на детето в риск и насърчаване на неговото физическо, психическо, духовно, морално
и социално развитие; максималното намаляване на продължителността на престоя на децата в
специализирана институция; осигуряване за определен период от време сигурна и безопасна
семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и
емоционално развитие; превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа
за биологичните родители в кризисни ситуации; подготовка на детето за самостоятелен живот и
обучение/развиване на социални умения; подготовка на деца, настанени в специализирани
институции.
Няма определен капацитет.
3. Звено „Майка и бебе“.
Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно
настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и
юридическо консултиране и подкрепа. Основният фокус на работа е да предотврати изоставянето
и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява
ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. В случаите, когато се настаняват
майки с повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага превенцията
на изоставянето и на по-големите деца. Капацитетът е 8 майки с техните деца.
4. Кризисен център „Самарянска къща“.
Кризисният център „Самарянска къща“ е комплекс от краткосрочни социални услуги в
подкрепа на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се
предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране, както и социалнопсихологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. Независимо от нормативно
регламентирания срок за ползване на услугата до 6 месеца, препоръчителен за предоставянето й
срок, с оглед нейния характер, цел и философия, е 3 месеца. Според спецификата на всеки
конкретен случай, срокът за ползване може да бъде удължен, но за не повече от 6 месеца.
Съобразно целевите групи и интензивността на интервенцията, услугите в КЦ се предоставят
в две основни направления: Звено за кризисна интервенция и Звено за психо-социална подкрепа.
Обособяването на двете звена е съобразно вида интервенция и цели да обезпечи, от една страна,
първоначалната работа в посока справяне с кризата и преодоляването на първоначалния етап на
шока, а от друга, работата с жертвата в по-дългосрочен план, като се надграждат и подкрепят
възможностите за възстановяване от травмата.
Основните директни услуги са групирани в пет основни направления:
 Приемна за информация и подкрепа на хора, преживели насилие;
 Кризисно звено за настаняване;
 Консултативен телефон;
 Звено „Терапевтични програми“;
 Звено „Корекционни програми“.
Капацитетът на КЦ за периода 2005-2013 г. е 18 места. По препоръки на ДАЗД и АСП
предстои намаляване на капацитета на 15 места. Сградата на КЦ се намира в близост до града на
поверително място, с оглед сигурността на жертвите. Тя е собственост на Сдружението, закупена с
помоща на американската организация „Деца на света“.
5. Наблюдавани жилища.
Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и
консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно
жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел
превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугите са основани на социална
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работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на
всяко прието на обслужване лице. За реализиране целите на социалната услуга наблюдавано
жилище се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план. На
разположение са две жилища с по 4 места всяко, в кварталите „Зора“ и „Железник“, които са
предоставени от Община Стара Загора и ремонтирани с подкрепата на МСС – България.
Предоставяните социални услуги са организирани в следните направления:
 семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически
консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите,
разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете;
 консултиране при синдром на родителско отчуждение – при прогресивно
задълбочаващи се конфликти между двамата родители, когато семейството е в процес на разпад,
което оказва неблагоприятно въздействие върху детето/децата, в името на получаването и
упражняването на родителските права над него/тях; семейна медиация при семейни спорове,
свързани с упражняване на родителските права, с право на достъп до децата, с икономически
въпроси, с оглед подобряване на отношенията между съпрузите или между родители и деца в
случаи на разводи по взаимно съгласие и случаи, отнасящи се до спорове за издръжка и свиждане
между родители и деца;
 консултиране при постравматичен стрес след житейски кризи в семейството –
загуба на дете, сериозно засегнали здравето и/или психиката инциденти;
 пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и
в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си; обучителни курсове за бременни
жени (бъдещи родители) от цялата община;
 семейно планиране – консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни
методи; болести, предавани по полов път; проактивен подход към високорискови общности;
 приемна грижа и осиновяване: – информационни кампании, проучване, обучение и
оценка на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни
семейства; настаняване на деца в приемна грижа, напасване, наблюдение и подкрепа след
настаняване на дете; директна работа с приемни деца; обучение на кандидат-осиновители,
подкрепа в следосиновителния период;
 психосоциална работа с деца, настанени в приемни семейства – планирана работа с
приемното дете по житейската история, посредством психологически подходи на работа; подкрепа
на детето, с цел отработване на травмата от неговата загуба; включване на приемното семейство
в пряката работа с приемното дете; подкрепа на децата в условията на процеси на реинтеграция и
осиновяване;
 превенция на насилието и отклоненото поведение – изграждане на мрежа за работа
със специалисти; ангажиране на учителите в превантивни дейности; образователни програми за
правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им, опасностите и
последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална
експлоатация, информиране по въпросите на насилие и пренебрежение и др.;
 закрила на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и
психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие; насочване към други услуги в общността,
включващи настаняване на пострадали;
 консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение;
 обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при
напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за
напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция
– обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове, колективно
информиране – дейности за информиране и съвети в група (например, беседи с лекар, юрист,
специалисти по човешки ресурси към различни предприятия – потенциални работодатели, с
представители на властите и др.);
 деинституционализация и реинтеграция – социално-консултативна работа с деца, при
които съществува възможност за връщане в семейна среда; подкрепа и консултации за детето в
периода след реинтеграцията;
 образователна подкрепа – съдействие на деца, отпаднали/с риск да отпаднат от
училище за започване или продължаване на образованието; организиране на извънкласни форми
на работа с проблемни деца – групи за самоподготовка за училище, клубове по интереси, спорт и
др.;
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 ранна интервенция – интензивна намеса и ползване на различни специалисти и услуги –
рехабилитационни, психологични, логопедични, социални и т.н. при семейства с деца от 0 до 7 г.,
при които е установено определено нарушение в развитието; изготвяне на мултидисциплинарна
оценка на развитието на детето и семейната ситуация; консултативни услуги, включващи социално
и психологическо консултиране, консултации със специалисти – рехабилитатор, логопед, др.
(лекар, психиатър) за подпомагане на семейството за идентифициране проблемите и нуждите,
подкрепа при справяне с негативните чувства непосредствено или в най-ранните моменти на
идентифициране на увреждането; повишаване капацитета за справяне, чрез информиране, учене,
ориентиране и подкрепа; информиране и насочване; придружаване до външни услуги; мобилни
специализирани услуги чрез домашни посещения;
 психосоциална подкрепа (посредничество за подобряване на взаимоотношенията и
връзките в семейството, с бащата на бебето, родителите на майката, разширеното семейство,
подкрепяща среда и др.), насърчаване на връзката майка-дете;
 подпомагане в придобиване и укрепване на умения за независимост;
 обучение в родителски умения и обгрижване на бебето;
 социално-правни услуги – консултиране и насочване.
 юридическо консултиране – осигуряване на правна помощ на потребителите от
действащи юрист и адвокат;
 посредничество – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно
социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в
учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.;
 придружаване – при необходимост потребителите се съпровождат до институции,
специализирани заведения, жилище на близки или роднини, др., като се определят областите,
начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата
продължителност, функциите на специалистите;
 социална работа със семейства в риск – информираността сред високо рискови
общности, относно репродуктивното здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести и
семейно планиране, нужди на детето да се отглежда в семейна среда; развиване на умения за
общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителстване; улесняване достъпа до различни
услуги и институции; стимулиране на местната инициативност за общностно развитие;
идентифициране на деца и семейства в риск, чрез осъществяване на работа в общността;
подаване на сигнали при констатиране нарушаване правата на деца;
 предоставяне на материали и консумативи – на потребителите в крайна нужда се
предоставя материална подкрепа в зависимост от целите на планираната намеса и наличните
ресурси;
 група за взаимопомощ на жени, жертви на домашно насилие;
 група за взаимопомощ на приемни родители.
Общ брой потребители на социалните услуги през 2013 година
Общият брой ползватели през годината са 433, като към съответните социални услуги са
разпределени както следва:
 Приемна, Кризисен център, терапевтична група и корекционна програма – съответно 57,
30, 10 и 1 ползватели;
 Център за обществена подкрепа – 236 ползватели (236 случая);
 Център по приемна грижа – 71 ползватели (54 случая);
 Звено „Майка и бебе“ – 18 ползватели (10 случая);
 Наблюдавано жилище – 10 ползватели (10 случая).
IX. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

.

Осъществяването на публичната дейност на Сдружението през годината е следвало
разработения медиен план, в който са включени събития, осъществявани в рамките на
предоставяните социални услуги, както и други събития от значим характер като доброволчески
инициативи, партньорски проекти и др. Всички действия по комуникацията с общността през
годината са били фокусирани върху повишаване на обществената чувствителност към значими
проблеми, по които работи Сдружението, както и върху привличане и задържане на съмишленици
и симпатизанти към каузите.
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ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ
Годишни награди „Добрият Самарянин“
„Добрият Самарянин“ представляват годишни награди, учредени от Сдружение „Самаряни“,
за високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора,
които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, в следствие на извършен от тях
жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.
Всяка година обществен инициативен комитет избира добротворците, номинирани от
гражданите, които да получат годишните награди „Добрият Самарянин“. Провъзгласяването и
връчването на наградата ще се случва на (или непосредствено след) 14. декември – датата на
създаването на Сдружение „Самаряни“.
През 2013 година бяха получени 15 номинации. Церемонията по връчването на наградите се
проведе на 13 декември.
Кръводарителска кампания „Да бъдеш герой е в твоята кръв“
Кръводарителската камания „Да бъдеш герой е в твоята кръв“ има за цел да повиши
осведомеността относно необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти и да благодари на
доброволните безвъзмездни кръводарители за животоспасяващия акт на даряване на кръв, който
упражняват. Кампанията се осъществява ежегодно, като в рамките на една календарна година се
провеждат две кръводарителски акции – през месеците юни и декември.
Кампанията се провежда в партньорство с Районен център по трансфузионна хематология –
Стара Загора.
През 2013 година бяха проведени три кръводарителски акции на следните дати:
 14.03.2014 г.
 14.06.2014 г.
 20.12.2014 г.
Кампания „Дарявай и се забавлявай“
Кампанията „Дарявай и се забавлявай“ се осъществява целогодишно от Сдружение
„Самаряни“ и цели да популяризира дарителството като форма на социална ангажираност и
подкрепа чрез промоцията на различни каузи и повишаване информираността на гражданите във
връзка с предлаганите социални услуги за деца и семейства.
През 2013 година, в рамките на кампанията, се осъществиха поредица от инициативи, както
следва:
1) Подкрепи децата със специални потребности
Инициативите за подкрепа на деца със специални потребности се проведоха между 11.02 –
28.02.2013 г. Целта на събитията е да информират за възможностите, които КСУДС предлага в
подкрепа на деца със специални потребности и да наберат средства за дооборудване на една от
стаите за работа с деца. Следните инициативи бяха проведени:
 „Болница за плюшени мечета“;
 „Кънки на лед благотворително“;
 Детски работилници;
 „Арт-творителница за бутикови картички“.
2) „Най-ОХЛЮбимото благотворително състезание 2“
Събитието се проведе на 13.09.2013 г. в парк „Пети Октомври“, гр. Стара Загора.
Благотворителната охлювна надпревара се провежда ежегодно и въвлича стотици граждани в
подкрепа на различни каузи. Набраните средства от събитието за 2013 г. подкрепиха работата на
екипа по приемна грижа, работещ за оценка и обучение на кандидати за приемни родители и
предоставяне на експертна помощ, когато приемните деца са вече настанени при тях .
3) „Голямото благотворително пръскане с вода“
Събитието се състоя на 01.06.2013 г. в парк „Пети Октомври“, гр. Стара Загора. За първи път
в България подобно масово пръскане с вода беше организирано с благотворителна цел в подкрепа
на общественозначима кауза. Освен, че малки и големи се забавляваха и получиха „прохлада“ в
горещите летни дни, те имаха възможността да помогнат на Кризисен център „Самарянска къща“
да се превърне в едно по-уютно и по-добро място, където жени и деца, пострадали от насилие да
получават така необходимата им помощ и подкрепа.
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4) „ГолЯМото благотворително ядене на диня“
Навръх световния ден на динята (03.09.2013 г.) в Стара Загора се проведе динено
благотворително парти, което имаше за цел да набере средства в подкрепа на Кризисния център
за жени и деца, жертви на насилие, в Стара Загора.
АНТИСПИН кампания
Кампанията се осъществява ежегодно от клуб „Зараза“ във връзка с изпълнение на
дейностите по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям
риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”
на Министерство на здравеопазването. В АНТИСПИН кампанията традиционно се осъществяват
три основни събития във връзка с отбелязването на деня на влюбените (14.02), Международния
ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН (всяка трета неделя на месец май), Световния
ден за борба със СПИН (01.12).
През изминалата 2013 г. се осъществиха следните инициативи:
1) Ден на влюбените – откриване на артконструкция „Любовта помни... Животът е
безценен!“.
2) Световен ден за борба с HIV/СПИН – 2500 червени панделки, информационни
материали, аудио и видео спотове бяха посланията, които доброволците на клуб „Зараза“
разпространиха пред стадион „Берое“, непосредствено преди дербито „Берое“ – „Лудогорец“. 22
души провериха своя ХИВ статус в мобилния кабинет на Регионална здравна инспекция, напълно
безплатно и анонимно.
3) Учатие в младежки фестивал на изкуствата „Реактивно зелено“, организиран от ССИК
„Различният поглед“. Доброволците от клуб „Зараза“ участваха с информационна шатра. 67 души
провериха своя HIV-статус.
4) Отбелязване на международния ден за съприястност със засегнатите от HIV/СПИН –
17.05., парк „Зелен клин“, гр.Стара Загора.
Кампания „16 дни против домашното насилие“
Кампанията се провежда всяка година традиционно в дните 25.11.-10.12., когато в
международен план стотици организации, обединяват усилия, за да насочат общественото
внимание върху проблема с насилието. Фокусът на организираните от Сдружение „Самаряни“
инициативи, в рамките на кампанията, са насочени към преодоляването на мълчанието на
жертвите на домашно насилие и информиране за институциите и службите, както и социалните
услуги, които могат да им бъдат в подкрепа преживяното от тях насилие.
През 2013 г. мотото, под което протече кампанията, беше „Изразявам себе си без насилие. С
мен ли си?“. Проведоха се следните дейности:
1) онлайн кампания в периода 25, ноември – 10, декември, 2013 година (www.samaritans.bg/
16-days);
2) информационен пункт в Мол Галерия – Стара Загора;
3) разпространение на анкета.
„Помогни на Дядо Коледа!“ – кампания за набиране на подаръци за деца в
неравностойно положение
Кампанията се проведе в периода 20.11. – 13.12.2013 г. и имаше за цел да набере подаръци
за децата, потребители на услугите в КСУДС и Кризисен център „Самарянска къща“.
Детска изложба „Психологът и социалният работник през погледа на децата“
Откриването на детска изложба „Психологът и социалният работник през погледа на децата“
се състоя на 20.02.2013 г., от 17.30 часа, в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и
семейства в град Стара Загора. Целта на събитието бе да се популяризират професиите „социален
работник“ и „психолог“ сред подрастващите, както и „приемното родителство“ – сред техните
семейства.
Ден на отворените врати на клуб „Феникс“
Дамски клуб „Феникс“ към Сдружение „Самаряни“ организира „среща на отворени врати“ на
01.04.2013 г., от 17.30 часа, в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Стара
Загора. Целта на срещата бе привличане на нови членове към клуба – жени, жертви на насилие,
които имат нужда от подкрепа, за да преработят травмата в следствие на преживяното.
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Участие във Великденски благотворителен базар на Зонта клуб – Стара Загора
Сдружение „Самаряни“ участва във Великденския благотворителен бал на Зонта клуб –
Стара Загора, който се състоя на 24.04.2013 г. Целта на участието в благотворителната
инициатива бе набиране на средства в подкрепа на жени, жертви на насилие и разпространение на
информация относно предоставяните от Сдружението услуги в помощ на жени и деца, пострадали
от насилие.
„Биле за душата“ – благотворителна инициатива в подкрепа на жени и деца,
пострадали от насилие
Организираният с благотворителна цел празник в подкрепа на жени и деца, жертви на
насилие, протече под надслов „Биле за душата“. Той се проведе на Еньовден, 24.06.2014 г., в парк
„Тракия“, в гр. Стара Загора. Ателиета за направа на еньовски китки и благодарителен щанд с
лековит мед и пчелни продукти набраха средства за подобряване на жилищните условия в
Кризисен център „Самарянска къща“, който ежедневно посреща нуждите на жени и деца, останали
без подслон и подкрепа, в следствие на преживяно насилие.
Пресконференция „8 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Стара
Загора“
По повод осем годишнината от стартирането на работата на Комплекс за социални услуги за
деца и семейства в град Стара Загора беше организирана информационна работна среща с медии
и партньори. На срещата бе представена информация за работата на Комлекса през осемте
години на своето съществуване, дейности и направления, основни тенденции, приоритети и
предизвикателства.
ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В МЕДИИТЕ
Общо 388 са публикациите в регионални и национални, електронни, печатни и Интернет
медии. Специалисти от Сдружението са участвали в 40 тевелизионни и радио интервюта и 13
репортажа са излъчени в регионални и национални телевизии.
Виж Приложение № 3 – „Медийни изяви на Сдружение „Самаряни“ през 2013 г.“.
ИЗДАДЕНИ СОБСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
№

Информационни материали

Тираж

1
2
3

Информационна листовка „Най-ОХЛЮбимото състезание“
Информационна листовка „Голямото ядене на диня“
Визитки „синя стая“ – пространство за щадящо изслушване на деца
жертви на престъпления
Плакати „синя стая“ – пространство за щадящо изслушване на деца
жертви на престъпления
Визитки клуб „Феникс“ за жени пострадали от насилие
Покани за церемония по връчването на годишните награди „Добрият
Самарянин“

2000 бр.
1000 бр.
500 бр.

4
5
6

100 бр.
700 бр.
600 бр.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
Основната интернет страница на организацията – www.samaritans.bg отразява и
популяризира спецификата на дейността на Сдружението. Тя поддържа на български и английски
език ежедневно. Освен нея през годината беше поддържан и още един тематичен сайт:
http://www.priemime.bg/.
За 2013 г. сайтът www.samaritans.bg е посетен от 16 654 души, като показванията на
страници са 68 500. За същия период сайтът www.priemime.bg е посетен от 14 815 души, като
показванията на страници са 58 928.
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Освен официална интернет страница Сдружението поддържа профили в следните социални
мрежи:
1) www.facebook.com
2) www.plus.google.com
3) www.instagram.com
4) www.foursquare.com
5) www.twitter.com
Само фейсбук страницата през 2013 г. е привлякла 3428 потребители на социалната мрежа,
които ежедневно се информират за дейностите на Сдружението.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ЧЛЕНСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Сдружение „Самаряни“ текущо си взаимодейства с различни местни инситтуции, имащи
отношение към благосъстоянието и закрилата на децата:
 Дирекция „Социално подпомагане“,
 Регионална дирекция „Социално подпомагане“,
 Районните полицейски управления,
 Областната дирекция на МВР,
 Община Стара Загора и други Общини в областта,
 Районна прокуратура и Районен съд,
 Училища, ДДУИ и други структури.
Изградено е ниво на доверие и партнорство между отделните институции по отношение на
работата по съвместни проекти, случаи от социалната практика, др.
През 2013 година Сдружение “Самаряни” по различни проекти и инициативи си партнира с:
Община Стара Загора;
Община Казанлък;
Областна администрация – Стара Загора;
Дирекция „Социално подпомагане“;
Държавна опера – Стара Загора;
Регионална библиотека „Захарий Княжески“;
Регионален исторически музей – Стара Загора;
Регионален център по трансфузионна хематология – Стара Загора;
Младежки общински съвет – Стара Загора;
Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към
Регионална здравна инспекция – Стара Загора;
 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН);
 Превантивно-информационен център по зависимости към Общински съвет по наркотични
вещества – Стара Загора;
 Средно общообразователно училище “Железник”;
Неправителствени организации:
 Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“;
 Сдружение „Търговско-промишлена палата – Стара Загора“;
 Фондация „Медународна социална служба – България“;
 Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”;
 Сдружение „Свят без граници“;
 Сдружение „ССИК – Различният поглед“;
 Сдружение „Рома Дестини“;
 Сдружение „Моята еОбщина“;
 Фондация „Български фонд за жените“;
 Зонта клуб – Стара Загора, Фондация „Зонта Интернешънъл“;
 Ротаракт клуб – Стара Загора, Сдружение „Ротаракт Дистрикт 2482 – България“;
 Сдружение „ДЕБРА България“;
 Сдружение „Българска анти-таласемична организация“;
 Национален алианс на хора с редки болести;
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 Областна дирекция на Български червен кръст – Стара Загора;
 Български младежки червен кръст – Стара Загора;
 Асоциация на студентите медици в България – клон Стара Загора;
 Сдружение „Спортен клуб по плуване – Траяна“;
 Сдружение „АРИР – Стара Загора“;
 MERIG, Австрия;
 AidLearn, Португалия;
 LiNK & VIRTUS, Германия;
 SICRN, Литва;
Корпоративни представители:
 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД;
 Park Mall – Стара Загора;
 Mall Galeria – Стара Заогра;
 Кницарници „Мистрал“, ЕТ „Мистрал – ЛМ – Люба Маринова – Марин Маринов“;
 Книжарница „Милсто“, „Милсто“ ЕООД;
 Магазини „Мания“ – Стара Загора, „Калекс Трейд“ ЕООД;
 ПФК „Берое“;
 Плувен комплекс „Marry’s“;
Медии:
 Медиа „Фрамар“;
 Дарикнюз – Стара Загора.
През 2013 година Сдружение “Самаряни” членува в:
Сдружение „Национална мрежа за децата“;
Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”;
Комисия за детето към Община Стара Загора;
Координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Стара Загора за периода 2010-2016 г.;
 Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в
риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.





X. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2013 година
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
123134479
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 година
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни
продукти и други подобни права и активи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на

Код на
реда
б
01000

Сума - хил.лв.
текуща година предх. година

1

2

02110
02120
02130
02140

2

2

32

изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, производствено оборудване и апаратура
Съоръжения и други
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в
процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
Предоставени заеми на предприятия от група
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени
предприятия
Дългосрочни инвестиции
Други заеми
Изкупени собствени акции номинална стойност
Общо за група III
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б

02141
02100
02210
02211
02212
02220
02230
02240
02241
02200

2

2

17
13
4
16

17
13
4
32

33

49

5

5

5

5

40

56

02310
02320
02330
02340
02350
02360
02370
02300
02400
02000

АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
В. Текущи (краткотрайни) активи
І. Материални запаси
Суровини и материали
Незавършено производство
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки
Продукция
Стоки
Предоставени аванси
Общо за група I
II. Вземания
Вземания от клиенти и доставчици
в т.ч. над 1 година
Вземания от предприятия от група
в т.ч. над 1 година
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия
в т.ч. над 1 година
Други вземания
в т.ч. над 1 година

Код на
реда
б

Сума - хил.лв.
текуща година предх. година

1

2

03110
03120
03121
03130
03131
03132
03140
03100

1
4
4
10
7
3

1
4
4
12
9
3

15

17

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241

1

11

1

1

9

10
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Общо за група II
III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група
Изкупени собствени акции номинална стойност
Други инвестиции
Общо за група III
IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната
Касови наличности в лева
Касови наличности във валута (левова равностойност)
Разплащателни сметки
Блокирани парични средства
Парични еквиваленти
Касови наличности и сметки в чужбина
Касови наличности в лева
Касови наличности във валута
Разплащателни сметки във валута
Блокирани парични средства във валута
Общо за група IV
Общо за раздел В
Г. Разходи за бъдещи периоди
Сума на актива (А+Б+В+Г)

03200

11

22

03310
03320
03330
03300

0

0

53
2

35

51

35

0

0

53
79

35
74

119

130

03410
03411
03412
03413
03414
03415
03420
03421
03422
03423
03424
03400
03000
04000
04500

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал
Котирани акции на финансовите пазари
Некотирани акции на финансовите пазари
Други видове записан капитал
ІІ. Премии от емисии
ІІІ. Резерв от последващи оценки
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови
инструменти
IV. Резерви
Законови резерви
Резерв, свързан с изкупени собствени акции
Резерв съгласно учредителен акт
Други резерви
Общо за група ІV
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години
Неразпределена печалба
Непокрита загуба
Общо за група V
VІ. Текуща печалба (загуба)
Общо за раздел А
Б. Провизии и сходни задължения

Сума - хил.лв.
текуща година предх. година

1

05100
05110
05111
05112
05120
05200
05300

2
14
0

14
0

14

14

3
3

16
16

05310
05410
05420
05430
05440
05400
05510
05520
05500
05600
05000

x
x
x
x

x
x
x
x
17

30

34

Провизии за пенсии и други подобни задължения
Провизии за данъци
в т.ч. отсрочени данъци
Други провизии и сходни задължения
Общо за раздел Б
В. Задължения
Облигационни заеми
До 1 година
Над 1 година
в това число:
Конвертируеми облигационни заеми
До 1 година
Над 1 година
Задължения към финансови предприятия
До 1 година
Над 1 година
Получени аванси
До 1 година
Над 1 година
Задължения към доставчици
До 1 година
Над 1 година

06100
06200
06210
06300
06000

0

0

07100
07101
07102

0

0

07110
07111
07112
07200
07201
07202
07300
07301
07302
07400
07401
07402

0

0

0

0

0

0

3
3

5
5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии
а
Задължения по полици
До 1 година
Над 1 година
Задължения към предприятия от група
До 1 година
Над 1 година
Задължения, свързани с асоциирани и смесени
предприятия
До 1 година
Над 1 година
Други задължения
До 1 година
Над 1 година
в това число:
Към персонала
До 1 година
Над 1 година
Осигурителни задължения
До 1 година
Над 1 година
Данъчни задължения
До 1 година

Код на
реда
б
07500
07501
07502

Сума - хил.лв.
текуща година предх. година

1

2
0

0

0

0

0

0

93
37
56

73
49
24

14
14

19
19

7
7

10
10

3
3

3
3

07601
07602
07700
07701
07702
07800
07801
07802
07810
07811
07812
07820
07821
07822
07830
07831

35

Над 1 година
Общо за раздел В
До 1 година
Над 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди
в това число:
Финансирания
Приходи за бъдещи периоди
Сума на пасива (А+Б+В+Г)

07832
07000
07001
07002
08000
08001
08002
08500

96
40
56
6

78
54
24
22

6

22

119

130

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА 2013 ГОДИНА
Наименование на разходите
а
I. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
1. Дарения
2. Други разходи
Общо за група А
Б. Административни разходи
Общо за група I
II. Финансови разходи
3. Разходи за лихви
4. Отрицателни разлики от операции
с финансови активи и инструменти
5. Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове
6. Други разходи по финансови
операции
Общо за група II
III. Извънредни разходи
IV. Загуба от стопанска дейност
V. Общо разходи
VI. Резултат
Всичко (Общо разходи + VI)

код на
реда
б

предх. година

1

2

65511
65512
65510
65520
65500

513
513
67
580

65611

5

2
595
597
597

65612
65613
65614
65600
65700
65800
65900
65950

5
41
1
627
0

597
0

65990

627

597

Наименование на приходите

код на
реда

а

б

I. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
1. Приходи от дарения под условие
2. Приходи от дарения без условие
3. Членски внос

Сума - хил. лв.
текуща
година

66511
66512
66513

0

Сума - хил. лв.
текуща
година

предх. година

1

2

601
11

541
19

36

4. Други приходи
Общо за група I
II. Финансови приходи
5. Приходи от лихви

66514
66500

2
614

4
564

0

0

614
13
627

1
565
32
597

66611

6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от операции с финансови активи
и инструменти

66612

8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
9. Други приходи от финансови операции
Общо за група II
III. Извънредни приходи
IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи
VI. Резултат
Всичко (Общо приходи + VI)

66614
66615
66600
66700
66800
66900
66950
66990

66613

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА 2013 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)
Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено
производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни
материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група І

Код на
реда
б

10100
10200
10210
10220
10300
10310
10320
10321
10400

Сума - хил. лв.
текуща
предх. година
година
1
2

2
1
1

1
4
3
1

1

0

0

10410
10411
10412
10420
10500
10510
10520
10000

1
1
5

5

37

ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително
инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи
11100
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи

11110
11200

в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11210

Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни разходи

11220
11000
14000
12000

в т. ч. за природни и други бедствия
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
ІV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - ІV - V)

12100
13000
14100
14200
14300
14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

0

0
1

5

5
1

1
5

6

Сума - хил. лв.
текуща
предх. година
година
1

2

А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност
Приходи от наеми
Приходи от промишлени услуги, вкл.на ишлеме
Увеличение на запасите от продукция и незавършено
производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
Други приходи
в това число:
Приходи от финансирания
от тях: от правителството
Приходи от продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група І

15100
15110
15120
15130

4
2
1
1

6
3
1
2

4

6

15131
15132
15133
15200
15300
15400
15410
15411
15420
15430
15000

ІІ. Финансови приходи
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Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени
предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи
(дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група ІІ
Б. Загуба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни приходи
в т. ч. получени застрахователни обезщетения
Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + ІV + V )
Всичко (Общо приходи + Г)

16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
17000
17100
18000
19100
19200
19500

ХI. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
Годишен приход
2013 г.

620585,68 лв.

0
1

0
0

4
1
1

6
0

5

6

.
Основни източници на финансиране

Източник
Чуждестранни по проекти
Български по проекти
Български дарители
Чуждестранни дарители
Членски внос
Стопанска дейност
Приходи от лихви
Приходи от БТ
Други

Валута
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Сума
49503,66
551558,77
11487,19
1072,50
160,00
4278,82
2,90
2208,50
313,34

Източници на финансиране по проекти:
 Министерство на здравеопазването, по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
по Компонент 6 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите жени и мъже чрез
увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”;
 Министерство на здравеопазването, по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.)
чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи”;
 Община Стара Загора, делегирано финансиране от републиканския бюджет;
 Община Казанлък, делегирано финансиране от републиканския бюджет, чрез
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, гр. Казанлък – водещ партньор;
 Фондация „Stichting Chicho”, Холандия;
 Конфедерация Швейцария, Швейцарско междинно звено, по БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА
ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество“, чрез Фондация „Медународна социални служба – България“ – водещ
партньор;
 Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Фондация „Институт
„Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански
инициативи” – оператори на Програмата;
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 Фондация „ОУК“ и Фондация „Лале“, по Програма „Вяра в децата и семейството” 2013 г.;
 Фондация „Български фонд за жените“, гр. София;
 EK, Секторна програма "Леонардо да Винчи" - "Трансфер на иновации", Програма
"Учене през целия живот", по проект № 2011-1-BG1-LEO05-05037 - Social Entrepreneurship Strategy
Planning („Обучение по стратегическо планиране на социални предприемачи”), чрез АРИР – Стра
Загора – водещ партньор.
XII. ДАРИТЕЛИ.

.

Юридически лица:
 Сдружение „АРИР – Стара Загора“ – парично дарение;
 „Тракия Дизайн“ ООД – парично дарение;
 „Технопол“ ЕООД – парично дарение;
 „Берлиц“ ЕООД – парично дарение;
 „Биотех 200“ АД – парично дарение;
 „Бултех 2000“ ООД – парично дарение;
 „Империя Индъстри“ ЕООД – парично дарение;
 ТП „Куайсер фарма ГМБХ и КО КГ“ (ДОПЕЛХЕРЦ) – парично дарение и дарение в
натура;
 „Прогрес“ АД – парично дарение;
 ЗП Пламен Георгиев Матински – парично дарение;
 „Евриком“ ЕООД – парично дарение;
 „ЕОС Мартикс“ ООД – парично дарение;
 ЕТ „БИМЕД – Иванка Брацова“ – парично дарение;
 „Калекс Трейд“ ЕООД – парично дарение;
 „ВВС – Груп“ ЕООД – парично дарение;
 „Очен МЦ Трошев“ ООД – парично дарение;
 Национална асоциация по Приемна грижа – парично дарение;
 „Хексод“ ООД – парично дарение;
 „Офис 21“ ЕООД – парично дарение;
 „БОЛИД“ ООД – парично дарение;
 Граждански клуб „Липа“ гр. Стара Загора – парично дарение;
 SOLIDARITES FRANCO BULGA – парично дарение;
 „Интернет груп“ ООД – парично дарение;
 EТ „Мистрал ЛМ – Люба Маринова – Марин Маринов“ – парично дарение и дарение в
натура (канцеларски материали);
 „Търговско-промишлена палата – Стара Загора“ – парично дарение;
 Фондация „Обществен дарителски фонд“ – парично дарение;
 ДЦВМУХПП „Св. СВ. Кузма и Дамян“ – дарение в натура;
 Park Mall – Стара Загора – дарение в натура;
 Областен комитет на Български червен кръст – Стара Загора – дарение в натура
(хранителни продукти и др.) за КЦ, НЖ и ЗМБ;
 „Зори-Ник 66“ ЕООД – дарение в натура;
 „ПАПА-БЕБЕ“ ООД – дарение в натура;
 „Карлсберг България“ АД – дарение в натура (хранителни продукти);
 Фондация „Подари Усмивка“ – дарение в натура (хранителни продукти, дрехи, бебешки
консумативи)
 и дарители, пожелали жестът им да остане анонимен – дарение в натура (хранителни
продукти).
Физически лица:
 Ваня Кръстева – дарение в натура;
 Николай Райчинов – парично дарение;
 Панталей Дамянов – парично дарение;
 Сашо Иванов – парично дарение;
 Александър Първанов – парично дарение;
 Диляна Лазарова – парично дарение;
 Иванка Димитрова – дарение в натура;
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 Нели Маджарова – дарение в натура;
 Стойка Нанева – дарение в натура;
 Албена Ганчева – дарение в натура;
 Илиана Добрева – дарение в натура;
 Иванка Иванова-Попова – дарение в натура;
 Стоян Стоянов – дарение в натура;
 Стефка Халил – дарение в натура;
 Незабравка Асенова – дарение в натура;
 Стефка Радивчева – дарение в натура;
 Велко Велков – дарение в натура;
 Владимир Генчев – дарение в натура;
 Йордан Желязков – дарение в натура;
 Десислава Жекова – дарение в натура;
 Матиас Кербер – парично дарение;
 Господинка Кирилова – дарение в натура;
 Мария Брацова – дарение в натура;
 Златина Драгиева – парично дарение и дарение в натура;
 и дарители, пожелали жестът им да остане анонимен – дарение в натура (хранителни
продукти, детски дрехи, обувки).
XIII. ПЕРСПЕКТИВИ И ПЛАНИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2014 г.

.

Основните приоритети на Сдружението през предстоящата година са в следните области на
развитие:
1. Развитие на управленския капацитет на Сдружението.
1.1. Внедряване на Единна система за мениджмънт и мониторинг на организацията.
2. Продължаване работата по предоставяне на услугите.
2.1. Център за обществена подкрепа – заздравяване на екипа от специалисти и
усъвършенстване на уменията им за работа в динамична среда.
2.2. Услугата „Синя стая“ - утвърждаване и партньорството с различните заинтересовани
страни.
2.3. Приемна грижа – обособяване на Приемната грижа като отделна самостоятелна
услуга в общността през 2015 г.
2.4. Звено „Майка и бебе“ – изграждане на самостоятелен ръководител на услугата и
усъвършенстване на специализираните умения на изпълнителния екип.
2.5. Кризисен център „Самарянска къща“ – подобряване на условията по
инфраструктурата с реализация на II-и и III-ти етап от планираните строително-ремонтни дейности,
с подкрепата на външни донори.
2.6. Усъвършенстване на уменията на екипа за работа със специфични казуси и
направления на работата – „Работа по случай на сексуално насилие“; „Работа с трудни клиенти и
такива със специфична проблематика“ и др.
2.7. Наблюдавани жилища – изграждане на самостоятелен ръководител на услугата и
усъвършенстване на специализираните умения на изпълнителния екип.
3. Развитие на работата с доброволците на организацията – развиване на постоянна
консултативна група от доброволци и разширяване на обема от дейности с участието на
доброволци.
4. Развитие на социалното предприятие – актуализиране на концепцията и стратегията.
4.1. Развиване на производството и търговията с пчелни продукти.
4.2. Развиване на он-лайн търговия.
4.3. Провеждане на специални промоционални събития.
4.4. Разработване на проекто-концепция за предоставяне на широк спектър от
специализирани обучения в областта на социалните дейности и практики и други специализирани
консултации.
5. Популяризиране на добротворството в общността посредством перспективите на
културно-историческото наследство на самрянството в региона.
5.1. Годишните награди „Добрият самарянин“.
5.2. Инициатива за изграждане на монумент на „Добрият самарянин“.
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5.3. Представяне на широк кръг от инструменти и подходи за съвременно дарителство и
подкрепа на каузи на местната общност.
6. Системен анализ от типа "поглед на вътре", относно вътрешното състояние на
организацията и процесите, които протичат в нея, с оглед нейното заздравяване и адаптиране в
условията на бързопроменяща се и неблагоприятна среда за развитие.
7. Развиване на нови и стратегически партньорства.

Съставители на доклада:
Иванка Иванова-Попова, Председател на УС, Финансов директор – концепция за съдържанието,
текст и анализ, изготвяне на справки и приложения, организационна структура, финансова
информация, сглобяване на отделните части, финална редакция;
Димо Димов, Зам-председател на УС, Изпълнителен директор – концепция за съдържанието,
текст и анализ, организационна структура;
Диана Димова, Програмен директор – концепция за съдържанието, текст и анализ;
Десислава Иванова, Главен счетоводител – изготвяне на справки, счетоводна и финансова
информация;
Антония Павлова, Мениджър „Социален маркетинг и масмедии“ – текст и анализ, изготвяне на
справки за медийните изяви и подготовка на приложение;
Мария Данева, Координатор на „Самарянска доброволческа служба“ – текст, изготвяне на
справки за доброволците и подготовка на приложение;
Людмила Трифонова-Станева, Координатор К7 – изготвяне на справки за К7;
Нейко Иванов, Координатор К6, Ръководител ЦОП – изготвяне на справки за ЦОП и К6;
Иван Димитров, Ръководител ЦПГ – изготвяне на справки за ЦПГ;
Илина Терзиева, Ръководител ЗМБ и КЦ – изготвяне на справки за КЦ и ЗМБ;
Пенчо Минакиев, Старши социален работник НЖ – изготвяне на справки за НЖ.

За контакти:
Сдружение „Самаряни“
Централно управление – ул. „Патриарх Евтимий“ № 57
за кореспонденция: Стара Загора 6010, п.к. 1149
тел./факс: 042/ 621 083
office@samaritans.bg
www.samaritans.bg
За въпроси, свързани с:






организационно развитие и планиране, ресурси, нестопанска и стопанска дейност на
организацията – Димо Димов, Иванка Иванова-Попова
програмите и социалните услуги на организацията – Диана Димова, Иванка Иванова-Попова
финансова и счетоводна инфорамция – Десислава Иванова, Иванка Иванова-Попова
социален маркетинг и връзки с обществеността – Антония Павлова, Димо Димов
социално предприятие – Димо Димов, Иванка Иванова-Попова
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