СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ”, ГР. СТАРА ЗАГОРА
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
2008 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)

Проекти
Програми

Финансираща
организация

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
220 лица, с които
е осъщестяван
контакт/
ползвали са
описаните
услуги.

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”.

ДА

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР
„САМАРЯНСКА
КЪЩА”

2.1

Приемна за информация и
подкрепа на хора, преживели

ДА

Приемната осъществява
целите си като предлага

Програма „Закрила
и подкрепа на
жертви на
насилие”,
В Приемната са
направени 160

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 2008 г. към
Центъра са
работили:
- координатор – 1;
- сътрудник на
терен – 4;
- консултант по
супервизия – 1.

ОБЩ БРОЙ
ползватели: 220

2.

Забележка
Сграда,
персонал,
лиценз от ДАЗД

Проект
„Предоставяне на

Фондация „ОАК”,
Швейцария

Услугата е
лицензирана към
ДАЗД и
регистрирана към
АСП.
Приемната беше

2.2

насилие
гр. Стара Загора,
бул. „Христо Ботев” № 205,
641111@samaritans.bg
Отговорно лице:
Татяна Чекова

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
взаимопомощ.

посещения от
124 ползватели.
Предоставяните
услуги са
ползвани 180
пъти. Получени
са 220
обаждания на
Консултативната
линия.

Кризисно звено за настаняване
Община Стара Загора
с. Богомилово,
ул. „Бодра смяна” № 2,
Консултативна телефонна линия:
042/ 641 111
641111@samaritans.bg

Звеното осъществява
целите си като предлага
следните услуги:
 временен подслон до
шест седмици;
 24-часова спешна
професионална помощ и

Общо за 2008 г.
в Кризисното
звено са
обслужени 57
ползватели, от
които 33 деца.
Настанените

услуги в подкрепа
на деца и жени,
жертви на
насилие”
Проект „Клуб
„Феникс”

Републикански
бюджет чрез
конкурсна
процедура към МП

преместена в
сградата на
Центъра за
обществена
подкрепа в
рамките на
Комплекса за
социални услуги,
управляван от
Сдружението. За
осъществяване
на дейността с
ползвателите са
ползвани стая за
прием и зала за
групова работа.

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

Отговорно лице:
Татяна Чекова

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.

клиенти са
ползвали
предоставяните
услуги 275 пъти.

града.

През 2008 г. към
Приемната и
Кризисното звено
са работили:
- социален
работник – 1;
- социален
сътрудник – 1;
- психолог – 1;
- юрист – 1;
- екип за спешен
прием – 5.
ОБЩ БРОЙ
ползватели: 181

3.

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

ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА

ДА
Центърът осъществява
целите си в следните
направления:
 деинституционализ-

За 2008 г. към
Центъра са
обслужени 184
ползватели
деца.

Програма
„Социални услуги
за деца и
семейства”,
Проект

Делегирано
финансиране на
услугите Център за
обществена
подкрепа и Звено
„Майка и бебе”

Двете услуги са
лицензирани към
ДАЗД и
регистрирани към
АСП.
Комплексът се

Отговорно лице:
Нейко Иванов – Директор

ация 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.

„Предоставяне на
социални услуги за
деца и семейства”,

Предоставяните услуги
са:
 социално
консултиране;
 психологическо
консултиране;
 юридическо
консултиране;
 придружаване/съпров
ождане;
 посредничество;
 групова работа;
- обучение в умения за
самостоятелен живот
- ателиета;
- обучение в родителски
умения и обгрижване на
бебето;
- обучение за кандидатосиновители;
- обучение за
осиновители
 изготвяне на
специализирана оценка;
 семейна групова
конференция;
 предоставяне на
материали/ консумативи.
гр. Стара Загора,
бул. „Христо Ботев” № 205,
тел.: 042/ 660 328,
zmb_sz@samaritans.bg

ЗВЕНО „МАЙКА И
БЕБЕ”

Звеното осъществява
целите си в следните
направления:
 деинституционализация и реинтеграция;

За 2008 г. са
обслужени 21
ползватели, от
които 10 деца.
(4 от майките

Проект „От
институцията към
общността” (за
развиването на
услуги в подкрепа
деинституционали
зацията на децата
от ДДМУИ с.
Петрово и с.
Сладък кладенец),

Програма ФАР
„Деинституционали
зация посредством
предоставяне на
социални услуги в
общността за
рискови групи”,
BG2004/016711.01.02-1.02
изпълняван в
партньорство с
Община Стара
Загора

Проект
„Деинституционали
зация на услугите
за деца” (за
развиването на
услуги по приемна
грижа),

Фондация „АРК –
България”, гр.
София

Проект
„Предоставяне на
социални услуги за
деца и семейства”

Делегирано
финансиране на
услугите Център за
обществена
подкрепа и Звено

помещава в
специално
изградени за
целта две сгради,
предоставени от
МТСП на Община
Стара Загора и
възложени на
Сдружението с
договор за
управление на
социални услуги.

 превенция на
изоставянето;
 пренатална и
постнатална грижа;
 семейно планиране;
 семейна подкрепа.

са с подновен
договор)

Предоставяни са
следните услуги:
 настаняване;
 социално
консултиране;
 семейно
консултиране;
 психологическо
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.

Проект „Развиване
на дейности по
последваща
подкрепа за
майките в
общността” (за
развиването на
услуги в подкрепа
на ползвателите,
напуснали
Звеното)

„Майка и бебе

Програма
„Социални услуги
за деца и
семейства”

Финансиран от
Фондация „АРК –
България” и
Уницеф

Благотворителна
фондация към
Международен
женски клуб, гр.
София

ОБЩ БРОЙ
клиенти: 205

4.

гр. Стара Загора, ул. "Хаджи
Димитър Асенов" № 87, ет. 5, офис
№ 4, № 5, № 6
моб. тел.: 0886/11 96 44 - офис
тел./факс: 042/600 567 - офис
Консултативна телефонна линия
за ПРИЕМНА ГРИЖА: 042/681 479
Иван Димитров – ръководител
ОЦПГ
www.priemime.bg

ОБЛАСТЕН
ЦЕНТЪР ПО
ПРИЕМНА
ГРИЖА

Центърът предлага
дългосрочни социални
услуги, предоставяни в
общността на деца и
семейства, в семейна и
близка до нея среда. В
него се работи за:
 популяризиране сред
местната общественост
на приемната грижа, като
нов модел за отглеждане
и възпитание на деца,
изоставени от
биологичните си
родители;
 консултиране,
обучение, проучване и
оценяване на кандидати
за приемни родители;

За 2008 г. са
обслужени 34
ползватели –
кандидати за
приемни
родители и
приемни
родители.

Проект „Създаване
на Областен
център по приемна
грижа”

Услугата е
лицензиранаи към
ДАЗД и
регистрирана в
АСП.

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;
 да осигури 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 за
реинтеграция в
биологичното им
семейство или
осиновяване.


Предоставяни са
следните услуги:
 провеждане на
кампании за

информиране на
обществото;
 набиране на
кандидати;
 осъществяване на
информационни срещи;
 домашни посещения;
 провеждане на
обучение на
кандидатите;
 проучване и
оценяване на кандидатприемни родители;
 осъществяване на
напасване;
 наблюдение и
подкрепа на приемното
семейство.

ОБЩ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ВСИЧКИ УСЛУГИ: 764 ползватели
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Гр. Стара Загора

