СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ”, ГР. СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
2004 ГОДИНА
Наименование на
НПО
Сдружение с
нестопанска цел
„Самаряни”

№
1.

Адрес
гр. Стара Загора, бул.
„Патриарх Евтимий” № 57,
тел.: 042/ 641 111
support@samaritansbg.com

Вид услуга

Представяне на
услугата
(Да/Не)

КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР

ДА

Приемна за
информация и
подкрепа на хора,
преживели насилие

Приемната
осъществява целите си
като предлага
следните услуги:
информиране;
социално
посредничество –
насочване и
придружаване;
социално
консултиране;
психологическо
консултиране;
юридическо
консултиране;
съдействие за достъп
до медицинска помощ.

Обслужени
лица/деца
(капацитет)

Проекти
Програми

Финансираща
организация

Забележка
Сграда, персонал,
лиценз от ДАЗД
Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.

За периода
01.01-31.07 в
Приемната има
108 посещения от
55 клиенти и 32
обаждания на
консултативния
телефон.

Програма
„Закрила и
подкрепа на
жертви на
насилие”,
Проект „Успех без
зависимости”
/партньорски
проект/

Програма
„Развитие на
гражданското
общество”,
Проект ФАР BG
0104.03, чрез МФ

За периода
01.08-31.12 в
Приемната има
49 посещения от
28 клиенти и 24
обаждания за
консултиране по
телефон.

Обезпечена
дейност в
рамките на проект
„Кризисен център
„Самарянска
къща”

Фондация „Деца на
света”, САЩ

Програма
„Промоция на
здраве”,
Проект “Да се
намалят
рисковото

Глобален фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза и
малария, чрез
Министерство на

Приемната се е
помещавала в едно
помещение, където
са осъществявани
описаните услуги.
През 2004 г. към
Приемната са
работили:
- социален работник
– 1 (тр. договор);
- психолог – 1
(гражд. договор);
- юрист – 2
(свободна
професия);
- доброволци – 12.

Общо за 2004 г.
в Приемната има
157 посещения от
83 клиенти и 56
обаждания за
консултиране по
телефон.
Звено за промоция
на здравето

Звеното осъществява
целите си чрез теренна
работа с целевите
групи, където се
предоставят следните
услуги:

За периода 15.0331.12 са били
обхванати 90
клиенти, с които
1835 пъти е
осъщестяван

Звеното се е
помещавало в едно
помещение, което е
било използвано за
административен
офис.

 разпространяване на
консумативи за
безопасни сексуални и
инжекционни практики;
 първоначални
медицински
изследвания на
рискови практики;
 здравни консултации
и обучение;
 предоставяне на
образователни
материали;
насочване и
придружаване до
здравни и социални
служби.

контакт/ ползвали
са описаните
услуги.

сексуално
поведение и
инжекционни
практики сред
комерсиалните
сексуални
работници”

здравеопазването,
по Компонент 6 на
програма
“Превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН”.

През декември, 2004 г.
беше разкрито ново
направление на
дейността на Звеното –
изграждане на
Информационноконсултативен център
за бъдещи майки. В
него ще се предоставят
безплатни
индивидуални и
групови консултации и
обучения за бременни
жени.

Предстои през
2005 г.

Програма
„Промоция на
здраве”,
Проект
„Насърчаване на
диалога между
здравните
институции и
бъдещите майки
в община Стара
Загора”

Институт
„Отворено
общество”, гр.
София

През 2004 г. към
Звеното са
работили:
- координатор – 1
(тр. договор);
- пом.координатор –
1 (тр. договор);
- сътрудник на терен
– 4 (гражд. договор);
- консултант – 1
(гражд. договор).

ОБЩ БРОЙ
клиенти: 173
ползвани услуги:

2048 пъти
2.

1

Община Стара Загора, с.
Богомилово, ул. „Бодра
смяна” № 2, тел.: 04123/
490,
support@samaritansbg.com1

КРИЗИСЕН
ЦЕНТЪР
„САМАРЯНСКА
КЪЩА”

ДА
Центърът осъществява
целите си като
предлага следните
услуги: временно
настаняване и
подслон, посрещане на
базисни потребности
(храна, облекло, др.);
социално
посредничество;
социално,

Общо за 2004 г.
в Кризисния
център услуги
са ползвали 19
клиенти, от
които 10 са деца
между 14 и 18 г.
Съответно за
блудство – 4
клиента ; за
трафик с цел

Програма
„Закрила и
подкрепа на
жертви на
насилие”,
Проект
”Самарянска
къща”

Фондация „Деца на
света”, САЩ

Поради естеството на работа с уязвими клиенти, преживели насилие, този адрес представлява конфиденциална информация, поради което Ви молим да не го обявявате публично.

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Центърът се е
помещавал в
собствена сграда
пригодена за целта.
През 2004 г. към
Центъра са

психологическо и
юридическо
консултиране,
съдействие за достъп
до медицинска и
здравна помо;, всички
за период до 6
седмици.

сексуална
експлоатция – 5;
преживяно
домашно насилие
– 7; липса на
необходимата
подкрепяща
среда и
потенциален риск
за социална
изолация и
въвличане в
трафик – 3
случая.

работили:
- социален работник
– 1 (съвместяване);
- екип за спешен
прием – 5 (гражд.
договор);
- доброволци – 4.

ОБЩ БРОЙ
клиенти: 19
ползвани услуги:

19 пъти
цялостен пакет
3.

2

гр. Стара Загора, бул.
„Патриарх Евтимий” № 57,
тел.: 042/ 621 083,
daycenter@samaritansbg.com

ЦЕНТЪР ЗА
СОЦИАЛНА И
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДКРЕПА

ДА2
Центърът осъществява
целите си като
предлага следните
услуги:
 образователни
дейности: съдействие
за започване или
продължаване на
образованието; групи
за самоподготовка за
училище; групи за
ограмотяване на деца
и родители/близки;
извънкласни форми на
работа – спорт,
клубове по интереси,
др.;
 осигуряване на храна
и облекло съобразно
индивидуалните нужди;
 социално
посредничество –
консултиране и
насочване към други
специалисти,
институции, услуги;

За периода
01.01-30.06
услуги са
ползвали 51
деца, техните
семейства и 20
младежи до 25годишна възраст.

Програма
„Образователни
мостове”,
Проект „Център
за социална и
образователна
подкрепа”

Дейността на Центъра е силно ограничена от юли, 2004 г., поради липса на финансиране, а от декември – временно спряна до намирането на последващо финансиране.

Обединени
холандски
фондации

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Центърът се е
помещавал в две
стаи за
самоподготовка за
училище
(занимални) и един
физкултурен салон,
където са
осъществявани
спортните
мероприятия.
През 2004 г. към
Центъра са
работили:
- възпитател – 1 (тр.
договор);
- социален работник
1 ( тр. договор);
- доброволци - 19.

 съдействие за
получаване на
медицинска и здравна
помощ – избор на
личен лекар;
настаняване в
болнично заведение
при необходимост;
финансова помощ при
лечение;
 социална подкрепа
на семействата –
консултиране по
юридически и здравни
въпроси, материална
подкрепа съобразно
специфичните нужди
на всяко семейство, др.
Към Центъра бяха
подпомагани с месечни
натурални стипендии и
деца с много добър
успех в училище,
живеещи в социално
уязвими семейства.

За периода
01.01-30.11
месечно са
подпомагани 25
деца и техните
семейства.

Програма
„Индивидуално
подпомагане””,
Проект „Подкрепа
за развитие”

Macedonian
Outreach, САЩ

През 2004 г. към
Центъра са
работили:
- доброволци – 5.

ОБЩ БРОЙ
клиенти: 200
ползвани услуги:

897 пъти

ОБЩ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ: 392 (от които ДЕЦА: 96)

25.05.2004 г.
Гр. Стара Загора

ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ: 2964 пъти

Изготвили доклада: 1. Диана Димова – Изпълнителен директор: . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Динка Гяурова – Координатор Приемна: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Дора Проданова – Пом. координатор по проект: . . . . . . . . . . . .
4. Златина Драгиева – Офис мениджър: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

