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I. Развития в „АРЗ Солидарност“ през 2020 г.
1. Промяна в наименованието на Сдружението.
В началото на септември 2020 г. на Общо събрание на членовете на Сдружението бе
взето решение организацията да върне носеното от нея до 2017 г. наименование „АРЗ
Солидарност“. Решението бе наложено от излизането на Сдружението от мрежата от
организации на Асоциация „Фракарита Интернешънъл“. Промяната бе приета от
Агенцията по вписванията и от края на септември 2020 г. тя е официална.
2. Промяна в Управителния съвет и Общото събрание.
В началото на септември 2020 г. Светлана Велкова се оттегли от Управителния съвет и
Общото събрание на Сдружението.
3. Поддръжка и посещаемост на уебсайта на „Фракарита България“ www.solidarnostbg.org
3.1 Поддръжка на сайта: уебсайтът на организацията се поддържа от екипа на НИЛНАХ. През
2020 г. са публикувани 9 новини; 6 събития със снимки; годишният отчет на дейностите
за 2019 г. В края на годината дизайнът на началната страница на сайта беше обновен.
3.2 Посещаемост на сайта: през 2020 г. сайтът е бил посетен 13517 пъти (има спад в
посещенията с 2,5% в сравнение с 2019 г.).

II. Органиграма на Сдружение „АРЗ Солидарност“ към 31.12.2020 г.
Общо събрание
Управителен съвет
Счетоводител

Програма
"Солидарност"
Клиничен психолог
Клиничен психолог
Клиничен психолог
Психолог-семеен
консултант

Директор

Технически
сътрудник
НИЛНАХ
Експерткоординатор на
екипа
Психолог
Клиничен психолог
Психолог

Психиатърсупервизор
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III. Отчет на дейностите на Националната информационна линия за наркотиците,
алкохола и хазарта (НИЛНАХ) за 2020 г.
1. Статистика.
1.1 Общ брой контакти: Общият брой контакти за 2020 година е 632 (има намаление с 35% в
сравнение с 2019 г., когато контактите са били 976). Отчетени са 385 телефонни обаждания,
215 чата и 32 имейла. Както се вижда на Графика 1, телефонните обаждания представляват
61% от общия брой контакти, чатовете – 34%, а имейлите – 5%.
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Графика 1
1.2 Сравнителна статистика на брой контакти по години:
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1.3 Причина за контактите: Водещата причина за контакт през 2020 година, както и през
2019, е „Употреба на наркотици от някой друг“ – 357 контакта (56%), като в 40% от тези
случаи става въпрос за дете на обаждащия се. Следващата по честота причина за
контакта е „Лична употреба на наркотици“ – 206 контакта (33%).
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Графика 3
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1.4 Пренасочвания: През 2020 г. най-голямата част от пренасочванията са били към места за
лечение и рехабилитация на зависимост (202 на брой). На следващо място са
пренасочванията към психолог (174 броя). Към детоксикация са били пренасочени 72
души, а към сайта на НИЛНАХ – 27 души.
1.5 Пол, възраст, град: През 2020 година се запазва тенденцията от предишните години
услугите ни да търсят предимно жени. Те са 55%, а мъжете – 38%. В 7% от случаите полът
не е бил пояснен, като това са хора, които са се свързали с нас чрез имейл или чат. Тогава
невинаги полът може да бъде установен.
Средната възраст на хората, които са се свързали с нас, е 40 години. При жените средната
възраст е 44, а при мъжете – 35. Най-възрастният човек, свързал се с нас, е бил на 83
години, а най-младият – на 15. Най-много от обаждащите се са били от възрастовата
група 35-39 г., следват групата 30-34 г. и групата 40-44 г.
През 2019 г. средната възраст на всички хора също е била 40 г.
Най-голям брой от контактите идват от София – 269 (43%). На следващо място се
нареждат контактите от Пловдив – 49 (8%). Неизвестните населени мяста са 64 (10%).
Групата „Друг град“ включва 151 контакта (24% - в тази сборна група влизат всички
населени места, от всяко от които сме имали по-малко от 8 контакта за годината). Тези
контакти са дошли от 68 места, 7 от които са в чужбина (27 контакта).
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Графика 4
1.6 Произход на контакта: Най-голямата част от контактите идват от интернет – 565 броя
(90%). На следващо място са контактите, произлизащи от предишно обаждане – 34 броя
(5%). На трето място са контактите с друг произход – 14 на брой (2%).
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1.7 По вещество: Най-голям брой от контактите през 2020 година са били свързани с алкохол
(197 броя, 31%). На следващо място са контактите, свързани с хазарт – 115 броя (18%), 46
са били контактите, свързани с канабис (7%). В 40 от случаите хората са се обадили
заради проблеми с амфетамини (6%), а в 35 от случаите – заради проблеми с
метамфетамини (6%).
Ако се сумира броят на контактите, свързани с амфетамини и метамфетамин, се вижда,
че те представляват 12% от всички контакти.
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Графика 5
Тенденции: В графика 6 може да се проследи тенденцията през периода 2009-2020 г. при
контактите за седем причини, заради които най-често са обаждат хората: алкохол, канабис,
хазарт, амфетамини, хероин, метамфетамини и кокаин (в процентно съотношение).
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Тенденция при контактите за 7 причини за периода
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Графика 6
2. Отражение на пандемията от COVID-19 върху контактите на НИЛНАХ.
Пандемията от COVID-19 и събитията, свързани с нея – въведеното в страната извънредно
положение, усложнената епидемична обстановка, пълен и частичен „lockdown“ в страната –
през 2020 г. видимо се отразиха на контактите с хора, търсещи консултация или насочване
за лечение и рехабилитация в България през НИЛНАХ. През изминалата година общият брой
контакти на Линията е спаднал значително спрямо предходните три години. Тези разлики са
статистически значими. Можем да отчетем спад на контактите през 2020 г. спрямо 2019 г. с
35%, а спрямо 2018 г. той е 41%. Въпреки различните тенденции за намаляване или
повишаване на общия брой контакти на годишна база, подобен тип значими разлики не са
отчитани досега. Допустимо е да мислим, че тези данни са следствие от пандемията през
изминалата година.
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Контакти НИЛНАХ по месеци през 2019 (976
бр.) и 2020 (632 бр.)
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Графика 7
След март 2020 г., вече в условията на пандемия и извънредни мерки, започна да се очертава
не само по-дълготрайна тенденция на намаляване броя на контактите, но и на някои други
промени. Отбелязваме, че не всяко от нашите наблюдения можем да подкрепим със
статистически данни.
В типа на случаите:
- Рязко намаляха обажданията от родители на непълнолетни деца, експериментиращи с
наркотици. Това има отношение към намалелия брой насочвания към психолог.
- Увеличиха се обажданията, в които има някаква кризисна ситуация и елемент на
спешност (домашно насилие, тежки абстинентни сиптоми при алкохолна зависимост
като делир и припадъци). Увеличеният брой насочвания към детоксификация и спешна
медицинска помощ поне частично доказват това наблюдение.
- Увеличиха се случаите, в които сме преценявали, че обаждащият се или негов близък се
нуждаят от лечение (детоксификация, програма за психосоциална рехабилитация), за
сметка на случаите, в които бихме предпочели да насочим първо само към консултация
с психолог. Това е свързано със запазения брой насочвания към рехабилитационна
програма и увеличения брой насочвания към детоксификация.
При възможностите за насочване:
- Спирането на плановия прием в многопрофилните болници и затварянето на отделения,
в които се приемат пациенти за детоксификация, затрудни допълнително насочването
на обаждащите се, което и преди пандемията беше трудно. По-често се налагаше да
насочваме хора към психиатрични кабинети за амбулаторен детокс, което в много случаи
не беше най-добрият вариант.
- През пролетта на 2020 г. се е налагало да насочваме обаждащи се да търсят консултация
с психиатър по телефон или онлайн поради отказ на лекари да приемат пациенти в
кабинета си или на екипи от Бърза помощ да окажат помощ на хора с делир.
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-

-

Голяма част от психолозите започнаха да консултират онлайн, което има своите слаби
страни при работата със зависими. Това също затрудни насочването на хора, които се
нуждаят от оценка на случая или са зависими, нуждаещи се от лечение, но нямат
възможност да участват в програма.
Програмите от типа „дневен център“ спряха своята дейност или силно я редуцираха,
което отново се отрази негативно при насочването на зависими за лечение.
Много от групите за взаимопомощ също спряха дейност, макар и някои да продължиха
да функционират онлайн. Това отново доведе до ограничаване на възможностите за
насочване.
Запазена остана дейността на резидентните програми, поради което увеличихме
насочванията към тях.

Нашето предположение е, че независимо дали хората, страдащи от зависимост, или техните
близки са знаели, че по време на пандемия ще имат затруднен достъп до лечение или не, в
много случаи те вероятно са отлагали търсенето на помощ. Предполагаме, че поради тази
причина наблюдавахме намаляване на случаите, които могат да бъдат преценени като полеки, и увеличаване на случаите, в които ситуацията вече е кризисна и които повече не могат
да търпят отлагане. Подобна хипотеза може да бъде подкрепена от по-големия брой
насочвания към детоксификация или спешна медицинска помощ през 2020 г., както и с
рязкото повишаване на контактите през месец май, към средата на който е отменено
извънредното положение в страна (на 13 май 2020 г.).
3. Поддръжка на сайта на НИЛНАХ: Информацията в сайта е актуализирана през цялата
2020 г.:
3.1 Продължи добавянето и редактирането на информацията в Списъка с места за помощ и
картата по градове.
3.2 В секция „Актуално“ са публикувани 68 новини.
4. Посещаемост на сайта www.drugsinfo-bg.org: През 2020 г. уебсайтът на НИЛНАХ е бил
посетен 147 137 пъти. От тях броят отделни посетители е 115 137. Посещаемостта на
сайта е намаляла с над 25% спрямо предходната година, броят на отделните посетители
– с над 24% За сравнение по брой посещения през годините:
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Графика 8
5. Разпространяване на информацията за НИЛНАХ и публичност.
5.1 Медийни участия: членове от екипа на НИЛНАХ взеха участие в две предавания през
2020 г.: през февруари в bTV Новините: https://btvnovinite.bg/bulgaria/sreshta-naanonimni-alkoholici-razkazi-ot-parvo-lice.html и през април в предаването „В мрежата“ - 2
част
на
телевизия
България
24:
https://www.youtube.com/watch?v=lIN2p4STYdQ&feature=youtu.be.
Екипът на НИЛНАХ даде три интервюта за други организации: през април интервю за
Брой 2 на Електронен бюлетин на Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно-информационен
център
към
Община
Габрово:
https://drive.google.com/file/d/1_kcgiSkTW0ofA0AGgkpbD60Fw6NoOx4Q/view; през май
за Платформата за психично здраве „Кожа“ – „Психчно здраве по време на епидемия“,
Епизод
12:
https://www.facebook.com/SkinIFeelGood/videos/536258640378013/UzpfSTE0MDg2OTIwN
zY2NDoxMDE1NzEyNzM2NzYzMjY2NQ/ и отново през май за Портала на
неправителствените
организации:
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120703%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC.html.
5.2 След няколкомесечен контакт с екипа на филма „Доза щастие“ се стигна до договорка
Марина Попова, като психолог и представител на НИЛНАХ, да вземе участие в
представянето на филма в страната. Нейната цел бе да популяризира Линията пред
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5.3

5.4

5.5

5.6

ученици, учители и граждани. През март 2020 г. тя участва в 2 представяния, а останалите
дати бяха отменени заради пандемията.
През юни 2020 г. публикувахме и разпространихме до медии Отворено писмо до
практикуващите в сферата на психичното и физическото здраве във връзка с пандемията
(https://www.drugsinfo-bg.org/aktualno/otvoreno-pismo-do-praktikuvashtite-v-sferata-napsihichnoto-i-fizicheskoto-zdrave/). Писмото беше публикувано от 11 онлайн медии.
Отново през юни публикувахме и изпратихме на медии Становище на организацията
относно проект за изменение на Закона за хазарта, което бе предоставено преди това и
на Народното събрание (https://www.drugsinfo-bg.org/aktualno/stanovishte-na-frakaritabalgariya-otnosno-proekt-za-izmenenie-na-zakona-za-hazarta/).
Становището
беше
разпространено от 8 онлайн медии.
През октомври публикувахме и предоставихме на Министерство на здравеопазването
Становище на Асоциация „Солидарност“ относно проект на Стратегия за психично здраве
2020-2030 (https://www.drugsinfo-bg.org/aktualno/stanovishte-na-asotsiatsiya-solidarnostotnosno-proekt-na-strategiya-za-psihichno-zdrave-2020-2030/). То бе публикувано и от
Националната пациентска организация.
Социални медии: Екипът на НИЛНАХ поддържа постоянно следните социални медии:
Facebook, YouTube, Twitter, Google My Business, блог. Те са допълнителни канали, чрез
които се популязират нашите услуги, уебсайтове и се разпространява много друга
информация.

6. Финансиране по Националната стратегия за борба с наркотиците: Националната
стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 не беше приета, а през юли 2020 г. без
обществено обсъждане бе приета Национална стратегия за борба с наркотиците 20202024, която до края на годината не беше публикувана, макар вече да се изпълнява.
7. Заключения и препоръки: НИЛНАХ е първата и понастоящем единствена 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.
Ролята, която НИЛНАХ играе, е от огромна важност за обществото, защото помага на
хората от цялата страна, а често пъти и от чужбина, да предприемат първите стъпки за
търсене на помощ, осигурявайки им информация, насочване, сигурно пространство за
споделяне, разбиране, подкрепа и професионално отношение.
7.1 Препоръки по отношение на държавните политики: и официалните, и нашите данни
сочат, че проблемите, свързани с употреба на психоактивни вещества и игра на хазарт в
България нарастват, но в същото време наблюдаваме липсата на последователна
политика от страна на държавата за тяхното решаване. През дванадесетте години от
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съществуването на НИЛНАХ по Националната стратегия за борба с наркотиците
държавата е отпуснала финансиране само два пъти.
Бихме искали да дадем следните препоръки във връзка с държавните политики:
7.1.1
7.1.2

НИЛНАХ да получава годишното финансиране от Националната стратегия за борба с
наркотиците.
Да бъдат създадени Национална стратегия за борба със злоупотребата с алкохол,
както и Национална стратегия за борба с проблемната игра на хазарт, чрез които
държавата да финансира дейности, свързани с превенция, консултиране и лечение.

IV. Отчет на рехабилитационна програма „Солидарност“ и статистика за 2020 г.
1. Статистика: Рехабилитационна програма „Солидарност“ предлага на клиентите три
форми на терапевтична работа: дневна рехабилитационна програма (базирана на
модела на терапевтичната общност), индивидуално психологическо консултиране и
вечерна програма за хора с хазартна зависимост (от октомври 2019 г.).
През 2020 г. екипът на рехабилитационна програма „Солидарност“ е работил с общо 168
души (през 2019 г. са били 233). На годишна база през 2018 г. е работено с 199 души, а
през 2017 г. това число е било 221.

Брой хора, получили услуги
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Графика 9
1.1 Телефонни интервюта: със 135 души са проведени телефонни интервюта (182 души
през 2019 г.). Целите на тези консултации са: подкрепа, мотивация за лечение и/или
насочване спрямо нуждите на клиентите.
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Графика 10
1.2 Първичен контакт: в следствие на тези телефонни интервюта за годината са дошли
на първична консултация (ПК) 79 души със зависимости и 12 близки и/или роднини,
като консултациите са проведени лице в лице в Центъра. Целите на първичните
консултации са: оценка на случая, мотивация за лечение и рехабилитация, също и
насочване за детоксификация или насочване към други програми за рехабилитация.
При консултациите на роднини и близки целта е оказване на подкрепа и даване на
насоки за мотивиране за лечение на техните зависими роднини.
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Графика 11
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1.3 Дневна рехабилитационна програма: през 2020 г. 15 човека са били в тази форма на
рехабилитация, като 6 от тях са продължили от 2019 г. – преди пандемията, а 9 са
постъпили през 2020 г. На годишна база през 2019 г. 19 души са участвали в дневната
рехабилитационна програма, като 7 от тях са продължили от 2018 г. Новоприетите са
били 12 души. През 2018 г. в дневната рехабилитационна програма са участвали 20
души, като 5 от тях са продължили от 2017 г.
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Графика 12
1.4 Индивидуално консултиране: през 2020 г. 12 души са били на индивидуално
психологическо консултиране по отношение на злоупотреба или зависимост, като 4
са продължили от предходната година. През 2019 г. са били 35 човека. През 2018 г.
32 души са били на индивидуално психологическо консултиране, като 5 души са
продължили от 2017 г. През 2017 г. на индивидуално консултиране са били 20 души,
като 3 са продължили от 2016 г.
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Графика 13
1.5 Вечерна програма за хазартно зависими: през 2020 г. е работено общо с 21 човека.
Програмата стартира през октомври 2019 г. с цел да отговори по един ефективен
начин на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно зависими хора и на
тези на техните семейства и близки. В нея до края на 2019 г. са участвали 8 души. В
програмата има групова работа (веднъж седмично) и консултации с психолог, а
веднъж месечно фамилна работа.
1.6 Служба Родители и фамилна работа: през 2020 г. фамилният консултант е работил
с 33 близки и роднини на хора в двете програми (дневна рехабилитационна
програма и вечерна програма за хазартно зависими) и с хора на индивидуално
консултиране. За цялата година са проведени общо 170 консултации и 17 групи за
взаимопомощ и подкрепа на родители, разпределени по следния начин:
- Индивидуални консултации на фамилна тематика – общо 49.
- Фамилни консултации с първично семейство – общо 62.
- Консултации с двойки – общо 59.
Средната посещаемост на групите за родители за периода е била 4 души, като
максималният брой е бил 8 участници в групата, а минималният – 2 души. През
октомври, ноември и декември 2020 г. групите за родители бяха преустановени
заради наложените ограничителни мерки.
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Графика 14
1.7 Ресоциализация: през 2020 г. 5 човека са били във фаза на ресоциализация, като
четирима от тях са от 2019 г., а 1 завърши фаза рехабилитация на програмата и се
присъедини към групата през 2020 г.
През 2020 година са проведени общо 21 групи, като част от тях се проведоха онлайн.
През 2019 г. 6 човека са били във фаза на ресоциализация. С клиентите във фазата на
ресоциализация се провеждат регулярни индивидуални срещи (в зависимост от
индивидуалния им терапевтичен план) и също така се работи в групов формат два
пъти в месеца.
2. Стажанти, доброволци и проведени обучения: През 2020 година сме имали 6 стажанти:
5 души от НБУ и 1 човек от СУ.
3. PR и събития.
3.1 През март 2020 г. установихме партньорство с Фондация „От другат страна“ и филма
„Доза Щастие“. Марина Попова беше поканена да пътува с участниците в различни
градове за срещи с ученици, родители и учители, като представител на НИЛНАХ и
Програма „Солидарност“, и да представя дейността на различните структури. Идеята
на турнето беше свързана с осъществяване на универсална превенция. Повече
можете да видите тук: http://www.solidarnost-bg.org/sabitia/na-pat-s-aktorite-ot-filmadoza-shtastie/ и тук: https://otdrugatastrana.org/subitiya/
3.2 На 24-ти септември 2020 г. проведохме и панелна дискусия, и благотворителна
фотографска изложба „Заедно по пътя“ в подкрепа на НИЛНАХ. Повече за изложбата
и
дискусията
можете
да
видите
тук:
http://www.solidarnostbg.org/sabitia/blagotvoritelna-fotoizlozhba-zaedno-po-patia/
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3.3 От 23 до 25 октомври 2020 г. в Национална футболна база „Бояна“ се проведе
седмото издание на международния футболен турнир „7:0 за хората срещу
зависимостите“, в което за пореден път взехме участие. Марина Попова и Светослав
Кирилов проведоха 2 уъркшопа за участниците, също така се включиха и в кръгла
маса, проведена от организаторите. Повече за събитието можете да видите тук:
http://www.solidarnost-bg.org/sabitia/futbolen-turnir-2020-godina/
4. Тенденции през 2020 година.
4.1 Данните показват спад на телефонните консултации.
4.2 Спад има и в броя хора в дневната програма и хората на индивидуални консултации.
4.3 През тази година 3-ма души успешно завършиха дневната рехабилитационна
програма.
4.4 Позитивни са резултатите при хората, включени във вечерната програма. През 2020
година 4-ма души я завършиха успешно.
4.5 Устойчива е тенденцията на хора, търсещи помощ при проблеми с играта на хазарт.
5. Ателиета: ателиетата са част от педагогическата работа в рехабилитационна програма
„Солидарност“. По време на ателиетата участниците влизат в различни
взаимоотношения и се учат на нови умения и ценности. Те са модел на „училище за
живота“, където взаимоотношенията между участниците позволяват освен всичко друго
и ефективна работа в терапевтичните групи като група за срещи и фокус групите. През
2020 г. ателиетата в програмата функционираха до нейното преструктуриране, което се
случи след средата на март.
6. Силни страни и страни за подобряване.
6.1 Въпреки трудностите в условията на пандемия и финансовите трудности на
организацията, през 2020 година успяхме да запазим всички нейни структури.
Особено силна страна е големият опит на екипа в работата със зависими. Отчетените
резултатите от работата с клиенти тази година са съвместими с изминалите години
преди кризата.
6.2 Положителен факт е устойчивостта на вечерната програма. Тя се оказва и найголемият източник на средства от дейностите в организацията.
6.3 През изминалата година бяхме в активни преговори с организация за
фондонабиране.
6.4 Страни за подобряване и предизвикателства: на този етап е важно да успеем да
осигурим стабилно финансиране на организацията. Поради това, че членовете на
екипа в момента влезнаха в Управителния съвет и в Общото събрание на
организацията, през настоящата година ще е изключително важно да успеем да
стабилизираме организацията, за да може да продължим да работим основно по
клиничната
част
от
работата
си.
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V. Финансиране през 2020 г.
1. От България:
1.1 Националният център по обществено здраве и анализи отпусна през декември 2019
г. частично финансиране за рехабилитацията на шестима души за периода 15 януари
– 15 юли 2020 г., а през декември 2020 г. – отново за шестима души за периода 1
януари-30 юни 2021 г.
1.2 Програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от
Асоциация за развитие на София, подкрепи финансово проект „Да запазим
общността в условия на социална изолация“. Чрез проекта през периода декември
2020 – май 2021 г. бе създадено мобилно приложение за iOS, като то и създаденото
вече по друг проект приложение за Android бяха разширени с два основни
терапевтични инструмента, давайки достъп до терапия на всички участници в
програма „Солидарност“ в условията на пандемия.
1.3 Малки суми бяха набрани в подкрепа на Националната информационна линия за
наркотиците, алкохола и хазарта от следните дарителски кампании:
1.3.1 През цялата 2020 г. каузата на НИЛНАХ в DMS България беше активна.
1.3.2 С помощта на маркетинговата агенция „Благодаря“ бе осъществена
благотворителна фотоизложба „Заедно по пътя“ през септември 2020.
Провеждането на фотоизложбата бе планирана дейност по проект,
финансиран от германската организация Renovabis.
1.3.3 През ноември 2020 г. фондация BCause одобри кандидатурата на
Асоциация „Солидарност“ за участие на каузата на НИЛНАХ в
дарителската инициатива „Щедрият вторник“ За целта отново бе
активирана каузата ни от 2019 г. в Платформата.бг. Кампанията се
проведе на 1 декември 2020 г.
2. От чужбина:
2.1 Проект „Професионална помощ за зависими хора“, финансиран от организацията
Renovabis, осигури средства за функционирането на организацията за периода
декември 2019 г.-май 2020 г.
2.2 Проект „Онлайн програма за превенция на рецидив на зависимостта – е-Превенция
на зависимостта „Солидарност““, отново финансиран от организацията Renovabis,
осигури средства за функционирането на организацията за периода септември 2020
г.-февруари 2021 г.

УС и екипът на „АРЗ 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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