гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 1,
Тел./Факс: 971 99 20, 359 884 38 99 30
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http://www.solidarnost-bg.org
ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМИ

http://www.drugsinfo-bg.org

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА АСОЦИАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2016
СОФИЯ

1

Асоциация „Солидарност“ има три главни структури: Терапевтична програма, Национална
информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта и Нископрагов център „Къща
Посока“.
I. Органиграма на служителите в трите структури до 31.12.2016 г.
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II. Отчет на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и
хазарта за 2016 г.
1. Представяне
Българската национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
(НИЛНАХ) е създадена през 2008 г. от АРЗ „Солидарност“ (www.solidarnost-bg.org) по
проект, финансиран до 2010 г. от Програма МАТРА на Министерство на външните работи
на Холандия.
Българската национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е член
на FESAT
(Европейска фондация на информационните линии за наркотици;
http://www.fesat.org/en/), заедно с още около 50 информационни линии в Европа.
НИЛНАХ е първата по рода си служба в България, създадена с цел да предоставя на цялото
общество обширна и достоверна информация относно видовете психоактивни вещества,
ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт,
зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки
за родители, близки и учители.
2.
•
•
•
•

Канали за информиране и консултиране
телефонна линия 0888 99 18 66;
интернет сайт www.drugsinfo.bg.org;
чат;
електронна поща.

3. Принципи на работа
• Анонимност – всеки може да се обади на телефонната линия или да използва чат и
еmail, за да контактува с нас без риск от разкриване на самоличността и без страх от
осъждане.
• Достъпност – можете да се свържете в реално време с нашия екип на телефон 0888
991 866 или чрез чата от 9 до 17 ч. всеки работен ден, а през останалите часове на
денонощието можете да потърсите информация на нашия уебсайт, да ни изпратите
имейл, да посетите нашия блог или нашите страници в социалните мрежи.
• Обективност – ние не вземаме страна „за” или „против” употребата на наркотици,
но ви помагаме да направите своя избор и да си отговорите на трудни, понякога
болезнени въпроси.
• Професионализъм – екипът ни се състои от професионалисти, които са обучени да
работят в полето на зависимостите, както и в телефонно и интернет консултиране.
4. Уебсайт и социални мрежи
Интернет сайтът на НИЛНАХ е най-голямата платформа в България, свързана с употребата
на или зависимостта към наркотици и алкохол. От 2010 г. НИЛНАХ засилва своето
присъствие в интернет и чрез различни социални медии:
• Блог: http://blog.drugsinfo-bg.org/
• Facebook: Drugsinfo-bg.org (https://www.facebook.com/Drugsinfobg.org/)
• Google +: Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
(https://plus.google.com/102877758832964314203)
• Twitter: @Solidarnost2003 (https://twitter.com/Solidarnost2003)
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• YouTube: Solidarnost Association
(https://www.youtube.com/channel/UCTBE
ALVxYTYv6Kx_o74FUIw)
5. Консултиране,
информиране
и
насочване чрез телефон, чат и имейл:
Статистика
5.1.
Общ брой контакти
През 2016 г. екипът на НИЛНАХ е предоставил
информация, насочване и консултация чрез
телефон, чат и имейл на 665 души.
Консултациите по телефон са били 375, по чат – 233 и по имейл – 57.
5.2.
Причина за контакта
В 372 от случаите причината за контактите е била употреба на психоактивни
вещества/хазартна игра от някой друг (не от обаждащия се). При 160 от тези случаи (43%) е
ставало дума за употреба на психоактивни вещества/игра на хазарт от детето на обаждащия
се, а при 86 случая (23%) – от роднина на обаждащия се.
При 171 от случаите е ставало въпрос за лична употреба на ПАВ/игра на хазарт.
Средната възраст на децата, заради които са се обадили родителите им на НИЛНАХ, е била
23,79 г. (минимална възраст – 14, максимална – 44 г.).
5.3.
Пренасочвания
В зависимост от нуждите на обаждащия се, най-голям брой от хората са били насочени за
консултация с психолог/социален работник: 214 (49%). 124 души (28%) са били насочени
към места за лечение/рехабилитация на зависимости, а 26 души (6%) са били насочени към
болница за детоксификация.
5.4.
Пол на обаждащите се
Най-голям брой от потърсилите услугите на НИЛНАХ са били жени: 372. Мъжете са били
225, а хората с неизвестен пол: 68 (при консултациите през чат и имейл невинаги може да
се установи полът на клиента).
5.5.
Възраст
Средната възраст на хората, потърсили НИЛНАХ, е била 38,88 г. Минималната е била 15, а
максималната – 70 г.
5.6.
Град
Най-голям брой от хората, потърсили НИЛНАХ, са били от София: 217 броя (33%). Повече
обаждания е имало от Варна (43 броя), Пловдив (25 броя), Бургас (23 броя).
5.7.
Произход на контакта
Основният канал, чрез който хората научават за НИЛНАХ, е бил интернет. При 545 от
обажданията (82%) хората са били насочени от интернет. В 80 от случаите (12%) хората са
се обадили за повторна консултация.
5.8.
Водещи вещества
През 2016 г. най-много хора са потърсили НИЛНАХ заради проблемна употреба на
алкохол: 138 души (21%). 119 души са се обадили заради употреба на канабис (18%), 89 –
заради употреба на амфетамини (13%), 55 – заради проблемна игра на хазарт (8%).
6. Поддържане на сайта www.drugsinfo-bg.org и изработване на нов сайт
В края на март 2016 г. стартира новият сайт на НИЛНАХ www.drugsinfo-bg.org. В името на
Информационната линия вече е уточнено, че консултираме и за проблеми с хазарт.
Сменено е логото, тъй като старото не отговаря на съвременните изисквания. Във връзка с
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•
•
•
•
•
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една от целите за годината започна актуализиране
на статиите от меню „Азбука на наркотиците“.
Бяха създадени и нови менюта.
•
Ново меню „Въпросници“ – три
интерактивни теста за употреба на
наркотици, алкохол и хазарт.
Ново меню с информация за
•
хазартната зависимост.
•
Добавени са нови въпроси в меню
„Често задавани въпроси“.
•
Ново меню с карта на страната,
съдържаща контактите на всички услуги за употребяващи и зависими.
Реорганизиране на списъка с места за помощ и цялостна актуализация на
информацията в него.
Създаване на статии за метадон и инхаланти за „Азбука на наркотиците“.
Цялостно обновяване на 9 статии от „Азбука на наркотиците“: Амфетамини и
метамфетамини, Кокаин, Екстази, Хероин, Кетамин, Мефедрон, Опиати и опиоиди,
Магически гъби, Сънотворни и транквиланти.
Започната е работа по обновяването на статиите от „Азбука на наркотиците“ в
английската версия на сайта.
Обновяване на информацията в меню „Проекти“.
Създаване на два отделни текста „Условия за ползване“ – за чат и за всички
услуги на НИЛНАХ.
В новия сайт в секция „Актуално“ са публикувани 106 от старите новини, а
през 2016 г. са преведени и публикувани още 80.

През 2016 г. уебсайтът на НИЛНАХ е бил посетен 145 195 пъти. От тях абсолютният брой
отделни посетители е 114 189. Посещаемостта на сайта бележи леко повишение спрямо
предходната година.
7. Поддръжка на сайта на „Солидарност“ www.solidarnost-bg.org и изработване на
нов сайт
Сайтът на „Солидарност“ се поддържа от екипа на НИЛНАХ от началото на 2016 г. Бяха
създадени 3 нови текста във връзка с добавянето на информация за Информационната
линия и Къща „Посока“. Регулярно се публикуват новини и нови снимки в галерията.
Правени са промени и по други текстове.
През август 2016 г. започна подготовка за създаването на нов сайт, която включваше
изработването на примерен дизайн, контакти с фирмата-разработчик и получаването на
първите задачи. Предстои обновяването на всички текстове в различните менюта и
снимките на екипа. Изработването на сайта е планирано да започне през февруари 2017 г.
През 2016 г. сайтът на „Солидарност“ е бил посетен 29 102 пъти. От тях броят отделни
посетители е 24 914.
8. Изработка на рекламни материали
През 2016 г. бяха създадени и отпечатани 2000 бр. дипляни на НИЛНАХ с нов дизайн,
изработен от екипа и с обновено съдържание на текстовете.
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9. Контакти с други институции, организации и специалисти
• През лятото на 2016 г. помогнахме на колегите от CEID-Франция да организират
стажа си в България през септември в рамките на мрежата ECETT.
• Периодично изпращахме информация на Националната пациентска организация за
събития на „Солидарност“ за публикуване в техните бюлетини.
• През декември запознахме служителите от ОСНВ-Кърджали с работата на
НИЛНАХ по време на тяхното посещение в „Солидарност“.
10. Социални медии
Екипът на НИЛНАХ целогодишно поддържа следните социални медии:
• Facebook страница Drugsinfo-bg.org – страница на НИЛНАХ;
• Facebook страница PartyFriends BG – страница на НИЛНАХ, създадена по проект;
• Facebook страница Solidarnost Association – страница на Асоциацията;
• Google+ - страница на НИЛНАХ;
• YouTube – съвместен канал на Асоциация „Солидарност“ и НИЛНАХ;
• Twitter – съвместен акаунт на Асоциация „Солидарност“ и НИЛНАХ;
• Google My Business – официален профил на Асоциация „Солидарност“;
• Drugsinfo Blog – блог на НИЛНАХ. През 2016 г. екипът на НИЛНАХ е публикувал
56 статии в блога.
11. Модулни обучения на ученици с превантивна насоченост
• На 07.03.2016 г. екипът на НИЛНАХ приключи модулното обучение в 119 СОУ
„Акад. Михаил Арнаудов“, което бе започнато през октомври 2015 г. В този период
бяха обхванати 5 паралелки от 5-ти клас. Темата на обучението беше „Ефекти и
рискове от употребата на наркотици”.
• През 2016 г. екипът на НИЛНАХ проведе специализирано обучение на ученици от 6
паралелки на 9 клас на Професионална гимназия по аудио, видео и
телекомуникация „А. С. Попов”, гр. София, на тема „Протективни фактори и
социални умения”. Обучението стартира на 11.01.2016 г. и приключи на 16.05.2016
г.
• На 08.11.2016 г. по покана на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Панагюрище,
екипът на НИЛНАХ проведе семинар (обучение) на тема „Ефекти и рискове при
употребата на наркотиците. Протективни фактори и социални умения”. Обучението
беше съставено от 3 модула от по 40 минути. Общото времетраене на обучението
беше 3 часа. В него участваха ученици от 9 до 12 клас от три различни училища.
III. Отчет на дейностите на терапевтичната програма
Услугите на рехабилитационната програма на Асоциация Солидарност са предназначени за
възрастни хора (навършили 18 години), които са зависими от наркотици, алкохол, хазарт и
медикаменти, както и за техните родители и близки. Моделът на функциониране е дневна
терапевтична общност: хората живеят заедно през деня, имат строго определена структура
с правила, терапевтични групи, индивидуално консултиране, семинари и ателиета. Целта е
зависимите хора да се научат как да живеят в обществото без наркотици, как да поемат
отговорност и как да постигнат своята автономност.
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1. Статистика
В периода януари – декември 2016 година
екипът на рехабилитационната програма
на Асоциация „Солидарност“ е работил с
общо 178 души, от които:
• С 133 души са проведени телефонни
интервюта и с 8 души –
консултации по имейл; целите на
тази консултации са: подкрепа,
мотивация за лечение и/или
насочване спрямо нуждите на
клиентите. В следствие на тези
проведени консултации 80 души са дошли на първичен контакт, като консултациите
са проведени лице в лице в Информационния център. Целите на първичните
консултации са: оценка на случая, мотивация за лечение и рехабилитация, също и
насочване за детоксификация и подходящи форми на лечение или насочване към
други програми за рехабилитация. Също така са проведени много консултации на
роднини и близки за оказване на подкрепа и даване на насоки за мотивиране за
лечение на техните зависими роднини.
7 души са били в групата в рехабилитационната програма от 2015 г.
5 души са били на индивидуално консултиране от 2015 г.
20 души (12 от 2015 г.) – родители и близки на участници в програмата и на хора,
които са на индивидуални консултации; те също са преки ползватели на услугите на
терапевтичната програма. Предоставени са им възможности за придобиване на
допълнителна информация и умения за добро родителстване и как да дават
ефективни превантивни послания на децата си по отношение на злоупотребата с
наркотични вещества.
1 човек във фаза на ресоциализация от 2015 г.

2. Тенденции за периода януари – декември 2016:
80 души (зависими и/или техни роднини) са дошли на първичен контакт.
• Новопостъпили клиенти в рехабилитационната програма за посочения период – 22
души; от участниците в дневната програма двама души успешно завършиха –
единият през януари месец, а другият – през ноември, и преминаха в
ресоциализация; един човек се подготвя за фаза на ресоциализация (през 2017 г.).
• Нови клиенти, постъпили на индивидуални консултации за периода – 12 души; от
тях двама души успешно са завършили своята рехабилитация.
• Почти всички клиенти, които не са постъпили в програмата, са били насочени
според нуждите им към болници за детоксификация или към други организации,
които по-добре отговарят на техния клиничен профил.
• Средният размер на групата не е падал под 8 души, а през месец септември общият
брой на клиентите в дневната програма достига 14 души.
• През фазата на ресоциализация са преминали 3 души, 1 е завършил успешно.
• Всички хора, дошли в Информационния център, са получили план с възможни
алтернативи, информация и контакти за това къде и как да продължат след оценката
на техния случай.
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• 34 души са приети в програма „Солидарност“ в една от двете форми на участие. В
групата на дневната програма са приети 22 души, а за индивидуални консултации са
били приети 12 души.
3. Работа с доброволци: през годината в рехабилитационната програма са участвали 6
души като доброволци; всички от които са преминали обучение първо в
стажантската програма и са участвали във всички дейности на програмата.
4. Ателиета: Ателиетата са част от педагогическата работа в „Солидарност”. По време
на ателиетата участниците влизат в различни взаимоотношения и се учат на нови
умения и ценности. Те са модел на „училище за живот”, където взаимоотношенията
между участниците позволяват да се развиват след ефективната работа в
терапевтичните групи като група за срещи и фокус групите.
Ателие Креативност: дейността на ателие Креативност е неразривно
свързана с участниците в програмата, техните личности и взаимодействия. От тази
гледна точка темите и дейностите са предимно позитивни, оптимистични и
екзалтирани. Главната цел на това ателие е да даде израз на вътрешния свят на
клиентите и връзката между техните преживявания и външния свят. Това се случва
в една защитена среда и според правилата за групова психо-социална работа. В
рамките на ателието и с помощта на обучени фасилитатори на процеса, клиентите
могат да пресъздават сцени от своя собствен живот и всеки може в ролеви игри да
играе себе си или другите. В рамките на ателието клиентите посетиха три изложби и
Националния военно-исторически музей.

4.1.

4.2.
Ателие Фотография (ФотоФози):
http://solidarnost-bg.org/groups_and_workshops/services/en
Ателие ФотоФози е най-новото ателие в програма „Солидарност“, което беше създадено
през 2015 година от успешно завършилите клиенти на програмата, които са преминали във
фаза на ресоциализация, с участието и постоянната подкрепа на екипа на „Солидарност“ и
на доброволци. Целите на това ателие са: да се създават творчески продукти – оригинални
фотографии – и през дейностите на хората да се рекламират дейностите на организацията;
обучение и развитие на умения във фотографията на клиентите от рехабилитационната
програма; развиване на умения за участие в публични събития и в социалните медии за
хората, които са във фаза на ресоциализация; развиване на умения за организиране на
публични събития и на умения за работа в екип; включване на участниците от
рехабилитационната програма в социалния живот.
Организиране на публични събития: тази година на 24 юни по случай 26 юни –
Международния ден за борба с наркотиците и нелегалния трафик, хората,
участващи в това ателие, заедно с екипа на Къща
„Посока“ (нископраговия център) организираха
фотографска изложба на тема „26 стъпки в моята
посока“. Изложбата съдържа 26 снимки, направени
от клиенти на програмата и екипа специално за
събитието. Поканихме хората да станат част от
нашето пътуване и да се свържат с чувствата си в
ежедневните ситуации, които могат да ни дадат сили
да продължим, дори и в най-трудните моменти.
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4.3.

Ателие Канис-дейности: Четирима души от рехабилитационната програма
участваха като доброволци в проекта канис-дейности в група за деца със специални
образователни потребности. Те бяха ангажирани да снимат и да помагат на децата
по време на груповите занимания. Целта на проекта бе да се подобрят уменията за
комуникация с другите благодарение на канис-дейностите като интерактивен метод
в груповата работа, като се разчита на позитивната връзка между дете/възрастен и
обучено куче като мотиватор.

5. Участие в публични събития – включеност на участниците от Програмата в
социалния живот чрез дейности като спортни турнири, кино, театрални продукции,
изложения:
5.1.
През май месец клиентите на Рехабилитационната програма взеха участие в
събитие, наречено Фамилатлон, организирано от асоциация „Родители“.
Фамилатлон е събитие на семейните спортове и здравословния начин на живот,
който произлиза от инициативата на група френски ентусиасти, осмелили се да
обединят в едно семейните ценности и спорта. Повече от 10 години френският
Фамилатлон се провежда един ден от годината по улиците на Париж, Шартър и
други градове с децата и техните семейства, за да се покаже важността на спорта за
здравето и фамилното обединение.
5.2.

През юни месец екипът на „Солидарност“ участва в конференцията
„Костинброд живее и мисли устойчиво”, която беше организирана от учениците на
училище „Д-р Петър Берон” в града. Събитието беше вдъхновено от глобалните
цели за устойчиво развитие, които бяха представени на 25 септември 2015 г. от
ООН и подписани от лидерите на 193 държави. 17 глобални цели аспирираха 3
отличителни постижения в икономическото и социалното развитие и развитието на
околната среда за следващите 15 години и по-конкретно: справяне с бедността, с
неравенството и несправедливостта, справяне с климатичните промени. Асоциация
„Солидарност“ бе поканена да участва с презентация на тема „Доброто здраве –
алкохол, цигари и наркотици“.

5.3.

Пред август клиентите от Програмата взеха участие в спортно събитие –
футболен мач, проведен под наслов „Не всички хора са зависими, но всички
зависими са хора“. Турнирът бе организиран за всички клиенти от различни
терапевтични програми в България с подкрепата на Българския футболен съюз.

IV. Отчет на дейностите и функционирането на нископрагов център „Къща
Посока“ за 2016 г.
Нископраговият център „Къща Посока“ е създаден през декември 2015 г. с финансовата
подкрепа на организациите Femmes d’Europe, Futur 21 и Renovabis. Центърът започва
работа през януари 2016 г.
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1. Нископрагов център „Къща
Посока“ предлага следните
социални услуги за
зависими лица:
Подслон
от
атмосферните
условия в рамките
на работното време
на центъра – в дните
вторник, сряда и
петък между 11 и 15
ч. Клиентите ни
могат да се стоплят
през зимата, да се
подслонят от дъжда
или от високите
температури
през
лятото.
Пералня
и
1.2.
сушилня – центърът
разполага с пералня и сушилня машини, които са на разположение на
клиентите ни. Има график за ползване на машините, в който клиентите се
записват.
Топли и освежителни напитки – центърът разполага с кафемашина и
1.3.
кана за гореща вода, както и с кафе, бульон, чай и други разтворими напитки
на разположение на клиентите ни.
1.4.
Витамини – поддържаме разтворими витамини и хранителни добавки,
както и общи медикаменти без лекарско предписание за подобряване на
общото здравословно състояние на клиентите.
1.5.
Консултация с психиатър – при заявка от страна на клиента се
договаря психиатрична консултация с лекар, назначен като консултант към
организацията. След консултацията, по преценка на лекаря, клиентът може
да бъде насочен към специализирано медицинско заведение за лечение.
Юридическа консултация – при нужда от правна консултация се
1.6.
уговаря час с адвокат. Консултантът може да насочва клиентите към
различни институции, в които да потърсят съдействие по отношение на
техните граждански права и нужди. Помага при изготвянето на документи и
подпомага клиентите в широк набор от правни казуси, с които се сблъскват
в ежедневието си.
1.7.
Психологическо консултиране и водене на случай – услугите на Къща
„Посока“ са анонимни, но при желание от страна на клиента може да се
започне водене на случай и психологическо консултиране и проследяване.
Прилагат се кризисни интервенции, посредничество при конфликти,
мотивационна работа и други.
1.8.
Социални консултации – подпомагане на клиентите в различни
ситуации и трудности, които срещат в живота си.
1.9.
При заявка от страна на клиента екипът му съдейства за достъп до
други услуги, които центърът не предлага, или до държавни институции –
полиция, прокуратура, медицински услуги и други.
1.1.
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1.10.
Информационни брошури, свързани с темите за употребата на
вещества и различните типове зависимост; ХИВ/СПИН и болести,
предавани по полов път; инфекциозни заболявания; възможности за
рехабилитация.
1.11.
Здравни консултации – сътрудничим си с партньорски организации,
които са специализирани в намаляване на здравните последици от
инжекционната употреба на наркотични вещества (фондация „Инициатива
за здраве“, Каритас).
1.12.
Намираме се в сътрудничество с медицински център, който предлага
консултации за здравно неосигурени, социално слаби лица. При нужда
насочваме клиентите си за преглед при общопрактикуващ лекар или
специалист.
2. Статистика
През 2016 г. центърът е работил 156 дни с общо 65 зависими клиенти. От тях 38 души са
идвали в центъра повече от веднъж, 26 са редовни клиенти (идват минимум веднъж
седмично), а 7 души идват в центъра поне веднъж месечно.
2.2. Ползване на услугите през 2016 г.:
• Услугите подслон от атмосферните условия, топли и освежителни напитки,
витамини и информационни брошури се ползват от всички клиенти всеки работен
ден на центъра.
• Пералнята и сушилнята машина са ползвани 98 пъти.
• Проведени са 4 консултации с психиатър и 5 консултации с адвокат.
• Социални консултации се провеждат във всички работни дни – екипът консултира
клиентите във връзка с трудностите, които срещат в ежедневието си и ги подпомага
да се справят в конфликтни ситуации в центъра и извън него.
• Проведена е 1 психологическа консултация, а водене на случай не е имало
• На 3-ма клиенти е съдействано за достъп до медицинска помощ в спешен център.
• 1 клиент е придружен до Гранична полиция за справка.
• 3-ма клиенти са насочени към медицински център за безплатни медицински
прегледи.
3. Работа с доброволци и дарители
3.1.
Доброволци: Къща „Посока“ работи с доброволци през онлайн
платформата “TimeHeroes”. Заедно с екипа на „Посока“ на всяка смяна има
минимум един доброволец. Доброволците преминават предварителен
подбор, обучение в спецификите на работата със зависими клиенти и
конкретно – в контекста на нископрагов център. С всеки доброволец се
сключва договор за доброволен труд към организацията. Доброволците
подписват декларации за конфиденциалност и етични отношения с
клиентите и преминават тестов период, преди да се включат в дейностите и
да придобият определено ниво на доверие.
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През 2016 г. дейността на Къща „Посока“ била е подкрепена от 19 доброволци.
3.2.

Дарителска програма: От ноември месец тече кампания за набиране
на нефинансови дарения – хигиенни и козметични материали за клиентите
на „Посока“, подкрепена от онлайн платформата “TimeHeroes”. До момента
24 души са се включили в дарителската кампания.

3.3.

Събития: Тази година на 24 юни в Къща „Посока“ беше организирана
фотографска изложба, съвместно с фотографско ателие „ФотоФози“, част от
дейността на Асоциация „Солидарност“. Изложбата беше озаглавена „26
стъпки в моята посока“ и беше организирана по случай Международния ден
за борба с наркоманиите и наркотрафика. Средствата, събрани от
продажбата на експонатите, бяха използвани за закупуване на хигиенни и
козметични продукти от първа необходимост за клиентите на Къща
„Посока“.

V. Административни промени
След двегодишни преговори с Конгрегацията на Братството на благотворителността,
стигнахме до присъединяване към мрежата от организации на Асоциация „Фракарита
Интернешънъл“. „Фракарита Интернешънъл“ е нестопанска организация, чиято мисия е да
подкрепя услугите на Конгрегацията на различни континенти. Услугите са в областта на
психичното здраве, подпомагане на хора в неравностойно положение и образованието. Тъй
като Братството на благотворителността работи с уязвими хора, програмите на
„Солидарност“ влизат в тяхната мисия. България е втората страна на Балканския
полуостров след Румъния, която предизвиква интереса на Конгрегацията. Общото
събрание на АРЗ „Солидарност“ одобри присъединяването ни към „Фракарита
Интернешънъл“. Оттук насетне, нашата организация ще носи името „Фракарита България“,
като ще запази името на програмите и услугите си. Направихме промени в Устава, които
ни свързват по-добре с мисията и целите на „Фракарита Интернешънъл“. В Управителния
съвет и в Общото събрание са избрани нови хора от Братството на благотворителността и
„Фракарита интернешънъл“, които ще подпомагат управлението на организацията ни и
финансовите ни ресурси с цел управленски и финансов стабилитет, развитие на услугите
ни и в отговор на целите на „Фракарита Интернешънъл“.
Брат Рене Стокман, президент на „Фракарита интеренешънъл“ и генерален директор на
Конгрегацията, и Раул Геборс, доброволец на Конгрегацията, са новите членове на УС, а
брат Жос Матейсън, координатор на „Фракарита интеренешънъл“ влезе в състава на ОС.
Очакваме Съдът да одобри промените, за да влязат те действително в сила.
VI. Нашите спонсори
И през 2016 г. „Солидарност“ беше подкрепена финансово от няколко организации.
В България:
• Националният център по наркомании финансира проект за социално слаби хора,
които нямат възможност да заплащат таксите си за участие в рехабилитационната
програма. Бяха финансирани 6 места за период от 5 месеца.
• Съюзът на пивоварите в България заплати част от изработването на новия сайт на
„Солидарност“.
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• Международният женски клуб финансира проект за социално слаби хора, които
нямат средства за участие в рехабилитационната програма. Бяха финансирани 3
места за период от 9 месеца.
От чужбина:
• Compagnons de Trempoline осигури финанси за наема и режийните разноски на
„Солидарност“.
• Futur 21 финансира голяма част от дейностите на рехабилитационната програма,
НИЛНАХ и Къща „Посока“.
• Renovabis финансира част дейностите на рехабилитационната програма и
изработването на брошури за зависимостите.
• Абатството на Леф финансира част от дейностите на рехабилитационната програма
и Къща „Посока“.
• „Солвей Соди“ подпомогна текущи разходи на „Солидарност“.
• Частни дарители подпомогнаха дейностите на рехабилитационата програма и
НИЛНАХ чрез Фондация Roi Baudouin.
УС и екипът на „Солидарност“ благодарят от сърце на всички, чрез даренията на които ние
продължаваме да осъществяваме нашата работа и да помагаме на зависимите хора на
България!
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