СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ”, ГР. СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
2006 ГОДИНА
Наименование на
НПО

№

Сдружение с
нестопанска цел
„Самаряни”

1.

Адрес
гр. Стара Загора,
бул. „Патриарх Евтимий” № 57,
тел.: 042/ 621 083
k6@samaritans.bg
Отговорно лице:
Нейко Иванов

Вид услуга
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР

Представяне на
услугата
(Да/Не)

Обслужени
лица/деца
(капацитет)

Центърът осъществява
целите си чрез теренна
работа с проституиращи
млади хора, където се
предоставят следните
услуги:
 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.

Обслужени са
243 лица, с
които 3315
пъти е
осъщестяван
контакт/
ползвали са
описаните
услуги.

Проекти
Програми

Финансираща
организация

Забележка
Сграда, персонал,
лиценз от ДАЗД

ДА
Програма
„Промоция на
здраве”,
Проект “Да се
намалят
рисковото
сексуално
поведение и
инжекционни
практики сред
комерсиалните
сексуални
работници”

Глобален фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза и
малария, чрез
Министерство на
здравеопазването,
по Компонент 6 на
програма
“Превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН”.

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Центърът се
помещава в сграда,
предоставена на
Сдружение
„Самаряни” от
Община Стара
Загора. На
разположение за
дейността е стая и
зала за групова
работа.
През 2006 г. към
Центъра са
работили:
- координатор – 1;
- сътрудник на терен
– 4;
- консултант по
супервизия – 1.

ОБЩ БРОЙ
ползватели:

243

ползвани
услуги: 3315

пъти

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР
„САМАРЯНСКА
КЪЩА”

2.

2.1

Приемна за информация и
подкрепа на хора, преживели
насилие
гр. Стара Загора,
бул. „Патриарх Евтимий” № 57,
Консултативна телефонна линия:
042/ 641 111
641111@samaritans.bg
Отговорно лице:
Татяна Кючукова

ДА

Приемната осъществява
целите си като предлага
следните услуги:
 информиране за
организации и услуги в
цялата страна,
предлагащи подкрепа на
хора, пострадали от
насилие, полезни
материали по
проблемите трафик и
насилие;
 консултация със
специалист по избор
(социален работник,
психолог, юрист) на
Консултативната
телефонна линия
(042/641 111) или лично
в Приемната;
 терапевтични
програми;
 посредничество –
фамилно, социално,
трудово;
 придружаване до
здравни, социални и
други служби;
 съдействие за достъп
до медицинска и здравна
помощ;
 обезпечаване на
разходи за
първоначални
медицински изследвания
на рискови практики и
извършване на съдебно
медицински експертизи
след преживяно насилие
за клиентите в
неравнопоставено
социално положение;
 възможност за
включване в група за
самопомощ.

Програма
„Закрила и
подкрепа на
жертви на
насилие”,
В Приемната
са направени
291 посещения
от 142
ползватели и
са получени
102 обаждания
на
Консултативната линия.

Проект
„Професионална
помощ в кризисен
момент за деца и
жени, преживели
насилие”

Финансиращ
орган: Фондация
„ОАК”, Швейцария

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Приемната се
помещава в сграда,
предоставена от
Община Стара
Загора. На
разположение за
дейността е стая за
прием на ползватели
и зала за групова
работа.

2.2

Кризисно звено за настаняване
Община Стара Загора
с. Богомилово,
ул. „Бодра смяна” № 2,
тел.: 042/ 641 111
641111@samaritans.bg
Отговорно лице:
Татяна Кючукова

Звеното осъществява
целите си като предлага
следните услуги:
 временен подслон до
шест седмици;
 24-часова спешна
професионална помощ и
информация на
Консултативната
телефонна линия
(042/641 111);
 социално,
психологическо и
юридическо
консултиране;
 психотерапевтична
помощ за преодоляване
на травматични
симптоми след
преживяно насилие;
 интензивно трудово и
социално
посредничество –
насочване и
придружаване до други
служби, институции,
организации и
специалисти;
 съдействие за достъп
до медицинска и здравна
помощ;
 материална подкрепа
за настанените
(лимитирана по
индивидуална преценка)
– осигуряване на храна,
при необходимост
облекло, лекарства и
други съобразно
индивидуалните нужди.

Общо за 2006
г. в Кризисното
звено са
обслужени 23
ползватели, от
които 15 деца.

ОБЩ БРОЙ
ползватели:

165

Кризисното звено е
изградено в
собствена и
специално
обособена сграда на
организацията в
близост до града.

През 2005 г. към
Приемната и
Кризисното звено са
работили:
- социален работник
– 1;
- социален
сътрудник – 1;
- психолог – 2;
- юрист – 2;
- екип за спешен
прием – 3;
- домакин – 1.

3.

Комплекс за социални услуги за
деца и семейства
гр. Стара Загора,
бул. „Христо Ботев” № 205,
тел.: 042/ 660 328,
ksuds_sz@samaritans.bg
Отговорно лице:
Диана Димова

Център за обществена подкрепа
гр. Стара Загора,
бул. „Христо Ботев” № 205,
тел.: 042/ 660 328,
cop_sz@samaritans.bg
Отговорно лице:
Динка Гяурова

1

ЦЕНТЪР ЗА
СОЦИАЛНА И
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДКРЕПА

ДА1

Програма
„Социални услуги
за деца и
семейства”,
Проект
„Предоставяне на
социални услуги
за деца и
семейства”

(* Лицензът от
октомври 2005 г. се
използва за
КОМПЛЕКС ЗА
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА –
Центърът за
обществена
подкрепа и Звено
„Майка и бебе”.
Посочените данни в
този раздел се
отнасят за
гореспоменатите
услуги.)

Центърът осъществява
целите си в следните
направления:
 деинституционализация и реитеграция;
 образователна
подкрепа;
 превенция на
отклоненото поведение;
 превенция на
насилието;
 превенция на
изоставянето;
 пренатална и
постнатална грижа;
 семейно планиране;
 семейнa подкрепа;
 осиновяване;
 приемна грижа;
 мобилна работа.
По тях са предоставяни
11 вида услуги:
 социално
консултиране;
 психологическо
консултиране;
 юридическо
консултиране;

За 2006 г. към
Центъра са
обслужени 791
ползватели, от
които: 392
деца.

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

Световна банка
чрез МТСП по
правителствения
проект „Реформа
за повишаване
благосътоянието
на децата в
България”

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Комплексът се
помещава в
специално изградени
за целта две сгради,
предоставени от
МТСП на Община
Стара Загора.

През 2006 г. към
Центъра са
работили:
- ръководител ЦОП
–1;
- социални
работници – 5;
- специален педагог
1;
- координатор на
мобилен екип – 1;
- социални
сътрудници на терен
– 1;
- психолог – 1;
- консултанти –
психолози – 2;
- юрисконсулт – 1;
- технически
организатор – 1;
- доброволци – 15.

 педагогическо
консултиране;
 брачно консултиране;
 придружаване/съпров
ождане;
 посредничество;
 групова работа;
- обучение в умения за
самостоятелен живот
- обучение на
непълнолетни
правонарушители
- клуб по интереси
- група за ограмотяване
- обучение за бременни
- обучение за рисково
бременни
- обучение в родителски
умения и обгрижване на
бебето
- обучение за кандидатприемни родители
- обучение за кандидатосиновители
- обучение за
осиновители
 проучване и оценяване
на кандидат-приемни
родители;
 семейна групова
конференция;
 предоставяне
на
материали/ консумативи.

Звено „Майка и бебе”
гр. Стара Загора,
бул. „Христо Ботев” № 205,
тел.: 042/ 660 328,
zmb_sz@samaritans.bg
Отговорно лице:
Цветелина Дянкова

Звеното осъществява
целите си в следните
направления:
 деинституционализация и реинтеграция;
 превенция на
изоставянето;
 пренатална и
постнатална грижа;
 семейно планиране;
 семейна подкрепа.
Ползвани са 8 вида
услуги:
 настаняване;
 социално
консултиране;
 психологическо

За 2006 г. са
обслужени 45
ползватели, от
които 23 деца.

През 2006 г. към
Звеното са
работили:
- ръководител ЗМБ
– 1;
- социален работник
– 1;
- социални
сътрудници – 4.

консултиране;
 юридическо
консултиране;
 придружаване/
съпровождане;
 посредничество;
 групова работа –
обучение в умения за
самостоятелен живот;
обучения в родителски
умения и обгрижване на
бебето;
 предоставяне на инф.
материали/консумативи.

ОБЩ БРОЙ
клиенти: 836

ОБЩ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ: 1244 ползватели
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30.05.2007 г.
Гр. Стара Загора

