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I. Развития във „Фракарита България“ през 2018 г.
1. Промени в екипа:
През месец юни напусна фамилният консултант на рехабилитационна програма
„Солидарност“ Ина Апостолова. На нейно място започна работа Марина Попова – психолог
на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).
Марина продължи да работи на НИЛНАХ на половин работен ден и на половин работен ден
работи като фамилен консултант към рехабилитационна програма „Солидарност“.
1.1 През юли на НИЛНАХ беше назначен нов психолог на половин работен ден: Гергана
Райнова.
1.2 В края на октомври 2018 г. Елена Николова напусна поста си на изпълнителен директор
на Сдружение „Фракарита България“. Тя остава член на Управителния съвет. До края на
2018 г. на нейно място не беше назначен нов човек.
2. Поддръжка и посещаемост на уебсайта на „Фракарита България“ www.solidarnostbg.org
2.1 Поддръжка на сайта: уебсайтът на организацията се поддържа от екипа на НИЛНАХ. През
2018 г. са публикувани 10 новини; 2 истории на клиенти, завършили рехабилитационна
програма „Солидарност“ (в „Споделено“); 12 събития със снимки; годишният отчет на
дейностите за 2017 г. Публикувани са 2 нови текста в менюто на Рехабилитационната
програма и ново меню с текст за Вечерната програма, която трябва да стартира през
януари 2019 г.
2.2 Посещаемост на сайта: „Фракарита България“ използваше грантовете на Гугъл, за да
рекламира безплатно рехабилитационна програма „Солидарност“, от ноември 2015 г. За
съжаление, през април 2018 г. компанията промени правилата си, с което рекламите на
услуги за лечение на зависимости бяха забранени. Нашите реклами бяха спрени през
юни 2018 г., което доведе до силен спад в броя посещения на сайта (с 34%).
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II. Органиграма на Сдружение „Фракарита България“ към 31.10.2018 г.
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III. Отчет на дейностите на Националната информационна линия за наркотиците,
алкохола и хазарта (НИЛНАХ) за 2018 г.
1. Статистика.
1.1 Общ брой контакти: Общият брой контакти за 2018 година е 1072 (има повишение с
18,32% в сравнение с 2017 г., когато контактите са били 906). Отчетени са 529 телефонни
обаждания, 496 чата и 47 имейла. Както се вижда на Графика 2, телефонните обаждания
представляват 49% от общия брой контакти, чатовете – 46%, а имейлите – 5%.
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Графика 2
Някои наши наблюдения относно броя и вида на контактите:
a) Броят на контактите на НИЛНАХ расте три последователни години, което може
да се дължи на няколко причини:
 след 10 години работа НИЛНАХ става все по-разпознаваема услуга за
българското общество;
 уебсайтът на НИЛНАХ държи челни позиции в търсачките в интернет, а
именно там хората най-често търсят информация;
 имаме предположения, че се увеличава броят на хората с проблемна
употреба на наркотици и проблемна игра на хазарт, но те не могат да бъдат
потвърдени, защото липсва национална представителна статистика.
b) хората все по-често предпочитат да се свързват с нас чрез чата, макар този канал
да не е удобен за по-сериозни консултации. Това вероятно се дължи на чувството
им за по-голяма анонимност, общувайки през интернет.
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1.2 Сравнителна статистика на брой контакти по години:
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Графика 3
1.3 Причина за контактите: Водещата причина за контакт през 2018 година, както и през
2017, е „Употреба на наркотици от някой друг“ – 636 контакта (59%), като в 44% от тези
случаи става въпрос за дете на обаждащия се. Следващата по честота причина за
контакта е „Лична употреба на наркотици“ – 270 контакта (25%).
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1.4 Пренасочвания: През 2018 г. най-голямата част от пренасочванията са били към психолог
или социални работници (370 на брой). На следващо място са пренасочванията към
места за лечение и рехабилитация на зависимост (229 броя). Към детоксикация и към
сайта на НИЛНАХ са били пренасочени по 42 души, а 26 – към лекарска помощ (но не
спешна).
1.5 Пол, възраст, град: През 2018 година се запазва тенденцията от предишните години
услугите ни да търсят предимно жени. Те са 60%, а мъжете – 29%. В 11% 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.
През 2017 г. съотношението е било почти същото: 58% жени, 32% мъже и 10% неизвестен
пол. Според нас причините да се обаждат повече жени са няколко:
a) в България основният човек, който се грижи за семейството и неговите членове,
е жената (майка, съпруга, сестра, баба);
b) Около 80% от хората, страдащи от зависимост към алкохол, наркотици и хазарт,
са мъже. Една от спецификите на това заболяване е, че хората, страдащи от него,
рядко търсят помощ сами (трудно осъзнават проблема; мотивацията им за
лечение е непостоянна; страхуват се да признаят открито проблема поради
съществуващата стигма). Това също може да е причина повечето от обаждащите
се да са именно жени, които са роднини или съпруги на зависими мъже.
c) жените много по-често стават жертви на насилие от страна на
употребяващите/зависимите, които по-често са мъже, което ги принуждава да
търсят помощ. В България между 25 и 30% от жените са жертви на домашно
насилие, като често пъти това е свързано и с употреба на алкохол/наркотици от
мъже в семейството.
d) българските мъже не са толкова склонни да търсят помощ извън семейството или
предпочитат да не се ангажират толкова с решаването на сериозни проблеми в
семейството.
Средната възраст на хората, които са се свързали с нас, е 38 години. При жените средната
възраст е 41 а при мъжете – 33. Най-възрастният човек, свързал се с нас, е бил на 78
години, а най-младият – на 12. Най-много от обаждащите се са били от възрастовата
група 40-44 г., следват групата 30-34 и веднага след това групите 25-29 и 35-39 с малки
разлики помежду си.
През 2017 г. средната възраст на всички хора е била почти същата – 39 г.
Най-голям брой от контактите идват от София – 408 (38%). На следващо място се
нареждат контактите от „Друг град“ – 291; 27% (в тази сборна група влизат всички
населени места, от всяко от които сме имали по по-малко от 12 контакта за годината от
всяко едно населено място от групата). На трето място се нареждат контактите от
неизвестно населено място – 137 (13%).
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Графика 5
През 2017 г. най-голям брой от контактите също са дошли от София, като причината за
това е, че почти 30% от българското население живее в столицата.
1.6 Произход на контакта: Най-голямата част от контактите идват от интернет – 919 броя
(86%). На следващо място са контактите, произлизащи от предишно обаждане – 92 броя
(8%). На трето място са контактите с неизвестен произход – 42 на брой (4%).
1.7 По вещество: Най-голям брой от контактите през 2018 година са били свързани с алкохол
(207 броя, 19%). На следващо място са контактите, свързани с хазарт – 173 броя (16%),
155 са били контактите, свързани с канабис (14%). В 116 от случаите хората са се обадили
заради проблеми с амфетамини (11%).
Ако се сумира броят на контактите, свързани с амфетамини и метамфетамин, се вижда,
че те представляват 15% от всички контакти.
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Графика 6
Тенденции: В графика 7 може да се проследи тенденцията през периода 2009-2018 г. при
контактите за седем причини, заради които най-често са обаждат хората: алкохол, канабис,
хазарт, амфетамини, хероин, метамфетамини и кокаин (в процентно съотношение). Това, което
се забелязва, е промяната на профила на обаждащите се през годините и излизането наяве на
някои проблеми в българското общество:
a) През 2008 г., когато създавахме НИЛНАХ, очаквахме, че повечето хора ще се обаждат
заради проблеми с наркотици. След това бързо разбрахме, че проблемът, заради който
хората най-често търсят помощ, е зависимост към алкохол. През всичките години (с
изключение на една) алкохолът остава водещата причина за контакт с НИЛНАХ.
b) През 2008 г. основният проблемен незаконен наркотик в България все още беше
хероинът, но вече се очакваше нарастване на броя на хората, търсещи помощ заради
проблемна употреба на стимуланти (най-вече амфетамини). Тези очаквания се
потвърдиха през годините – броят на контактите заради хероин спадна от 21% през 2009
г. до 4% през 2018 г. В същото време броят на контактите заради амфетамини нарасна
над два пъти (от 5% през 2008 г. до 11% през 2018 г., като през 2016 г. процентът е бил
13).
c) От 2011 г. до сега канабисът остава незаконният наркотик, за който най-често се обаждат
хората. Според нас това потвърждава официалната статистика, според която канабисът е
най-разпространеният незаконен наркотик, особено сред българските деца и младежи.
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d) В рамките на 10-годишния период се наблюдава известно увеличение и в броя на
контаките, свързани с други стимуланти – кокаин и метамфетамини. През последните три
години процентното съотношение на тези контакти се задържа на сравнително
постоянно ниво – в рамките на 4%-5% за всяко от двата наркотика.
e) Излезе наяве проблемът с хазартната зависимост, за който и до днес в България няма
никакви официални данни, нито пък се вземат някакви мерки на държавно ниво. И през
2017 г., и през 2018 г. проблемната игра на хазарт е втора водеща причина за контакт с
НИЛНАХ, като броят на тези обаждания постоянно расте (от 0% през 2009 г. до 15% през
2017 г. и 16% през 2018 г.).
Забележка: НИЛНАХ не разполага с ресурсите да провежда проучвания, за да проверява своите
хипотези, които биха могли да обяснят наблюдаваните тенденции. Екипът може единствено да
прави предположения.

Тенденция при контактите за 7 причини за периода
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Графика 7
2. Супервизия: През 2018 г. екипът на НИЛНАХ не е имал супервизии.
3. Проведени обучения на екипа:
3.1 През юни 2018 г. член от екипа на НИЛНАХ участва в безплатен практически семинар на
тема „ITSESI – индивидуално насочена, подкрепяща и обучаваща интервенция за
безопасно инжектиране“, проведен от Фондация „Инициатива за здраве”. Фондация
„Инициатива за здраве” е неправителствена организация, която има водеща роля за
утвърждаване на подхода за намаляване на вредите от употребата на наркотици в
България.
3.2 През ноември 2018 г. членове на екипа на НИЛНАХ участваха в безплатен обучителен
семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение",
9
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организиран от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
(EMCDDA) и Националния център по наркомании (НЦН). НЦН е експертен орган в
областта на наркоманиите към Министерство на здравеопазването.
4. Проведени обучения от екипа на НИЛНАХ: През май 2018 г. екипът на НИЛНАХ проведе
обучение на екипите на рехабилитационна програма „Солидарност“ и Къща „Посока“ за
новите психоактивни вещества.
5. Поддръжка на сайта на НИЛНАХ: През цялата 2018 г. продължи актуализирането на
статиите в сайта:
5.1 Актуализиране на Условията за ползване на услугите на НИЛНАХ и Политиката за
поверителност във връзка с European Data Protection Regulation.
5.2 Добавяне на нова информация в меню „При спешен случай“.
5.3 Съставяне на нова статия за Нови психоактивни вещества за „Азбука на наркотиците“.
5.4 Обновяване на 7 статии от „Азбука на наркотиците“: Аяхуаска, Кратом, Анаболни
стероиди, Синтетични катинони, Синтетични канабиноиди, GHB/GBL/1,4-BD, Пейот.
5.5 Добавяне на нова информация в списъка с места за помощ и картата по градове през
цялата година.
5.6 В секция „Актуално“ са публикувани са преведени и публикувани 109 новини.
6. Посещаемост на сайта www.drugsinfo-bg.org: През 2018 г. уебсайтът на НИЛНАХ е бил
посетен 275 433 пъти. От тях броят отделни посетители е 201 186. Посещаемостта на
сайта отново бележи повишение спрямо предходната година – с 37%. За сравнение по
брой посещения през годините:
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Възможни причини за увеличаването на трафика:
a) В края на март 2016 г. стартира новият уебсайт на НИЛНАХ, който е удобен за
ползване през мобилни устройства. Имайки предвид, че почти 70% от
посещенията през 2018 г. са направени от смартфони и таблети, новият сайт
отговаря на нуждите на потребителите.
b) Уебсайтът на НИЛНАХ е единствената и най-голяма платформа в България,
предоставяща информация, свързана с употребата на или зависимостта към
наркотици и алкохол и с проблемната игра на хазарт.
c) През последните четири години екипът на НИЛНАХ отделя много време и
труд по поддръжката на уебсайта, което включва постоянно обновяване на
съдържанието и добавяне на ново. Това позволява на сайта да остане на
водещи позиции в търсачката на Google по голям брой ключови думи,
свързани с работата ни.
d) През последните шест години екипът на НИЛНАХ създаде и поддържа
постоянно мрежа от социални медии и блог, които допълнително промотират
уебсайта на НИЛНАХ в интернет.
7. Изработка на рекламни материали: През 2018 г. не са отпечатвани нови рекламни
материали на НИЛНАХ, но имаме нужда от такива.
8. Разпространяване на информацията за НИЛНАХ.
8.1 Контакти с други институции, организации и специалисти.
8.1.1 През есента на 2018 г. се свързахме по имейл и телефон с всички болнични
заведения, дневни центрове, програми за поддържащо лечение, аутрич организации
и организации/групи за родители от цялата страна с цел да актуализираме базата си
данни за насочване на потребители на НИЛНАХ.
8.1.2 Периодично изпращахме информация на Националната пациентска организация за
събития на „Фракарита България“ за публикуване в техните бюлетини.
8.2 Разпространение на материали: през февруари 2018 изпратихме на Общинския съвет по
наркотични вещества в Смолян 65 брошури; през юли изпратихме на СУ „Васил Левски“
в гр. Долни чифлик 150 брошури на НИЛНАХ.
8.3 Медийни участия: членове от екипа на НИЛНАХ взеха участие в две предавания през
2018 г.: в телевизия Bulgaria on air през август (https://www.bgonair.bg/direktno/2018-0802/v-balgariya-nay-mnogo-piyat-zavisimite) и по Българско национално радио през
ноември
(http://bnr.bg/shumen/post/101047342/dizainerskata-droga-vse-porazprostranena).
8.4 Социални медии: Екипът на НИЛНАХ поддържа постоянно следните социални медии:
Facebook, Google +, YouTube, Twitter, Google My Business, блог. Те са допълнителни
канали, чрез които се популязират нашите услуги, уебсайтове и се разпространява много
друга информация.
8.4.1 Facebook страница Drugsinfo-bg.org: страница на НИЛНАХ. В края на 2018 г. броят на
хората, харесали страницата на НИЛНАХ, е 1818.
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8.4.2

8.4.3
8.4.4

8.4.5
8.4.6
8.4.7

Facebook страница PartyFriends BG: страница на НИЛНАХ, създадена по проект.
Страницата беше архивирана през септември, защото уебсайтът на проекта беше
закрит.
Facebook страница Solidarnost Association: страница на „Фракарита България“. В края
на 2018 г. броят на хората, харесали страницата на организацията, е 1503.
Google+ страници: страница на НИЛНАХ и страница на „Фракарита България“.
Очакваме скоро тази социална мрежа да бъде закрита от Google, но дотогава двете
страници ще бъдат поддържани.
YouTube канал: канал на „Фракарита България“. В края на 2018 г. каналът има 26
абоната. Публикувани са 5 нови видеа.
Twitter: акаунт на „Фракарита България“. В края на 2018 г. акаунтът има 63
последователя.
Google My Business: това е официалният профил на организацията в Google. Дава
възможност за публикуване на безплатни обяви в търсачката и визитна картичка на
„Фракарита България“, съдържаща много информация и снимки. Месечно над 1000
души преглеждат тази информация, но няма статистика за цялата година.
8.4.8 Drugsinfo Blog: блог на НИЛНАХ. Той
е интегриран в българската версия на
сайта на НИЛНАХ (http://blog.drugsinfobg.org/). През 2018 г. екипът на НИЛНАХ е
публикувал 57 статии в него. Добавени са
три нови страници: с информация за
рисковете
при
комбиниране
на
наркотици; със съвети за хора, които не
се чувстват добре след употреба на
алкохол и наркотици (Afterparty помощ);
Политика за поверителност във връзка с
European Data Protection Regulation. През февруари екипът отбеляза три години от
създаването на блога, а на 9 май статиите в него станаха 200. В сравнение с 2017 г.
посещаемостта на блога се е увеличила с над 30%.
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Графика 9
9. Модулни обучения: През 2018 г. НИЛНАХ не е провеждала обучения по програмата за
универсална превенция на употребата на психоактивни вещества, разработена от
съвместен екип на НИЛНАХ и програма „Солидарност“. Основната причина за това е, че
нямаме възможност да предлагаме обученията безплатно за училищата.
Програмата за универсална превенция на употребата на ПАВ за ученици от 5-ти, 6-ти и 7ми клас е създадена през 2017 г. и има издадено съгласие за осъществяване от
Национален център по наркомании и Министерство на образованието и науката.
10. Работа по проекти: Проект “Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol
Helplines (SKEPDAH)”:
„Фракарита България“ и по-специално НИЛНАХ участваха в този проект като партньори
на още 7 информационни линии от Ирландия, Белгия, Португалия, Кипър, Норвегия,
Холандия и Германия, както и на една компания от Великобритания, специализирана в
обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве, социалните грижи
и зависимостите към алкохол и наркотици.
Проектът беше финансиран от европейската програма за образование, обучение,
младеж и спорт „Еразъм +“ чрез ирландската национална агенция Léargas.
Продължителността му бе 20 месеца, с начало на 31.12.2016 г. и край на 31.08.2018 г.
Целите на проекта бяха свързани с някои от нуждите на екипите, работещи в
информационните линии за наркотиците, които бяха идентифицирани с помощта на два
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въпросника, предварително разпространени от FESAT (Европейска фондация на
информационните линии за наркотици):
Тема 1: Умения за работа на информационна линия за нови служители и бърн-аут
превенция за опитни служители.
Тема 2: Нови психоактивни вещества и предизвикателства за информационните линии.
Тема 3: Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни
диагнози.
По тези три теми се изработиха учебни програми, с чиято помощ всяка организация може
да създаде собствена програма за обучение за своите служители.
По проекта бяха планирани 5 срещи: в Португалия, България, Германия, Белгия и Кипър.
През февруари и юни 2018 г. се проведоха последните две от срещите. Екипът на НИЛНАХ
отговаряше за разпространението на информацията за проекта и неговите резултати,
най-интензивната работа по което беше извършена през август.
Учебните програми могат да бъдат изтеглени безплатно на български и на английски от
сайтовете на НИЛНАХ и на „Фракарита България“, например оттук:
http://www.drugsinfo-bg.org/aktualno/proektat-skepdah-priklyuchva-izteglete-nashiteuchebni-programi/
http://www.drugsinfo-bg.org/en/news/skepdah-project-comes-to-its-end-download-ourcurricula/

11. Финансиране по Националната стратегия за борба с наркотиците: По Националната
стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 на НИЛНАХ не е отпускано финансиране от
Министерство на здравеопазването за нито една от петте години.
12. 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.
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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.
12.1
Препоръки по отношение на държавните политики: 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 десетте години от 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:
12.1.1 НИЛНАХ да получава годишното финансиране от Националната стратегия за борба с
наркотиците.
12.1.2 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.
12.2
Оценка на работата на НИЛНАХ и на функционирането на екипа.
12.2.1 Силни страни: НИЛНАХ е носител на добрите практики на европейските
информационни линии за наркотиците, за което получихме похвала от колегите от
холандската информационна линия на „Тримбос Институт“, участвали в създаването
на нашата информационна линия през периода 2008-2010 г. Ние сме член на FESAT
(Европейска фондация на информационните линии за наркотици) и сме търсен
партньор за европейски проекти. През периода 2013-2018 г. участвахме успешно в
три поредни международни проекта с други информационни линии от Европа, което
дава положителна оценка за нашата работа и надеждност като партньор.
НИЛНАХ е доста изолирана, защото в България няма друга такава услуга. Да се ползва
опитът на информационни линии от други страни е много трудно, когато няма
възможност за пряк контакт. Въпреки това през годините успяхме да изградим
високи стандарти на работа на НИЛНАХ, за което съдим не само от подобряващата
се годишна статистика, но и от оценките, които ни дават хората, които консултираме.
Работата ни през последните 10 години, самообучението и взаимодействието с (поопитни) колеги от други страни по време на европейските проекти ни позволиха да
натрупаме голям професионален опит и сериозна експертиза в областта на
употребата на психоактивни вещества и на зависимостите към наркотици, алкохол и
хазарт. Въпреки постоянните финансови ограничения и много често с доброволен
труд служителите на НИЛНАХ успяха да развият множество нови дейности, чрез
които да подобрят функционирането на услугата и на „Фракарита България“ и да ги
популяризират сред обществото.
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Можем да дадем няколко примера за допълнителни дейности, които развиваме със
собствени усилия през последните няколко години:





Създадохме и поддържаме няколко социални мрежи, които популяризират
не само НИЛНАХ, но и цялата организация.
Екипът на НИЛНАХ се грижи за популяризирането и връзките с
обществеността на цялата организация. Организираме и най-различни
събития, свързани с дейностите на рехабилитационната програма, ателие
„ФотоФози“ и цялата организация.
Сами създадохме собствен блог, чрез който разширихме значително
тематиката на уебсайта, и чрез който НИЛНАХ достига до още по-голяма
публика.

Доказателства за нашия професионализъм и добрата работа на НИЛНАХ са
увеличаващият се брой на контактите и увеличаващата се популярност на уебсайта
ни през последните три години.
Един от факторите, които допринасят за успешната работа на НИЛНАХ, е добрият
екип. През последните пет години той успя да се задържи постоянен, а новият член
– Гергана Райнова – дойде с голям опит в консултирането на телефон на Линията за
деца, което ѝ помогна много бързо да навлезе в работата ни. Това, което прави
екипът ни ефективен и поддържа нашата мотивация за работа, са постоянното
взаимодействие, доверието, спокойната работна атмосфера и взаимопомощта.
Особено важно е, че имаме установена практика да споделяме помежду си трудните
случаи, които сме имали на НИЛНАХ, което ни дава възможност да получим обратна
връзка за начина, по който сме се справили, както и емоционална подкрепа.
12.2.2 Какво трябва да се подобри в бъдеще?
 Основният проблем на НИЛНАХ е свързан с финансирането. Ние сме
Национална информационна линия, предлагаща безплатни услуги, която не
получава финансиране от държавата. Ако следващата 4-годишна Национална
стратегия за борба с наркотиците отново предвижда финансиране за услуги
като нашата, е важно то да бъде търсено всяка година, тъй като през
последните няколко години това не беше правено.
 Поради трудностите с финансирането НИЛНАХ трудно задоволява някои от
важните си нужди, непосредствено свързани с ежедневното функциониране.
Например са необходими средства за постоянна поддръжка на телефонната
и компютърната техника, вътрешната мрежа, софтуера, уебсайта, а поради
недостига им много от проблемите остават нерешени с години. Рядко имаме
средства за печатни рекламни материали или за каквато и да е реклама,
поради което срещаме трудности с популяризацията.
 Трудностите с финансирането водят и до друг проблем, а именно до ниското
заплащане на екипа. Макар добрите взаимоотношения между служителите
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и удовлетвореността от работата да поддържат нашата мотивация, ниските
заплати, които не са били увеличавани през последните няколко години,
остават сериозен фактор за професионално прегаряне и водят до постоянен
риск от загуба на квалифициран персонал.
Всички членове на екипа работят на непълно работно време. Това води до
още по-ниско заплащане и до неефективно изразходване на работния ресурс.
В екипа има петима консултанти, които работят на седмица общо 80 часа –
работното време на двама души на пълно работно време. При това двама от
тях имат само по два работни часа на ден. Това води до трудности с
организирането на работния процес, равномерното разпределяне на
задачите и заместването по време на отсъствия. До края на април 2019 г.
двама от членовете на екипа ще излязат в отпуск по майчинство, което
означава, че поне няколко месеца – докато не бъдат назначени и обучени
техни заместници – никой от останалите трима души няма да може да
отсъства, тъй като няма да може да бъде заместен. Имайки предвид броя на
контактите и общия обем на работата, на всяка смяна задължително трябва
да има двама или трима консултанти, което и сега трудно се постига.
Поради спецификата на работата на НИЛНАХ, поради факта, че тя е
единствената такава услуга в България, което я поставя в своеобразна
изолация, и поради недостига на финансиране, нейните служители нямат
възможност да получават обучения и супервизии, съобразени с техните
нужди. Опитваме се да удовлетворим нуждите си от обучения и супервизии
със собствените ресурси на екипа, колкото и да са ограничени те – чрез добър
обмен на информация, споделяне на случаи, взаимопомощ и емоционална
подкрепа, но това не е достатъчно.

IV. Отчет на рехабилитационна
програма
„Солидарност“
и
статистика за 2018 г.
1. Статистика:
Рехабилитационна
програма „Солидарност“ предлага на
клиентите две форми на терапевтична
работа: дневна рехабилитационна
програма (базирана на модела на
терапевтичната
общност)
и
индивидуално
психологическо
консултиране.
През 2018 г. екипът на рехабилитационна програма „Солидарност“ е работил с общо 199
души. На годишна база през 2017 г. е работено с 221 души, а през 2016 г. това число е
било 178.
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Графика 10
1.1 Със 146 души са проведени телефонни интервюта (135 души през 2017 г.). Целите на
тези консултации са: подкрепа, мотивация за лечение и/или насочване спрямо
нуждите на клиентите.
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Графика 11
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В следствие на тези телефонни интервюта за годината са дошли на първична консултация 66
души със зависимости и 25 близки и/или роднини, 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 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.
1.2 През 2018 г. 20 души са участвали в дневната рехабилитационна програма, като 5 от
тях са продължили от 2017 г. Новоприетите са били 15 души. През 2017 г. в дневната
рехабилитационна програма са участвали 22 души, като 10 от тях са продължили от
2016 г.
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Графика 12
1.3 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
1.4 През 2018 г. фамилният консултант е работил с 43 родители и близки на участници в
дневната рехабилитационна програма и на хора, които са на индивидуално
психологическо консултиране.
Проведени са 102 срещи на фамилна тематика, като 53 срещи са с първичното
семейство (родители и сиблинги), 10 – с брачни партньори на хора от програмата, 23
индивидуални срещи на фамилна тематика с хора от програмата, 6 срещи с двойка
(на клиент в ресоциализация) и 10 срещи са били с първичното семейство или
брачните партньори на клиентите, които са на индивидуално психологическо
консултиране.
През 2018 година са проведени и 23 групи за родители, чиято цел е взаимопомощ и
подкрепа. Групите се провеждат регулярно – 2 пъти в месеца. Средният брой на
участниците в групата е 8 души.
1.5 През 2018 г. 5 човека са били във фаза на ресоциализация (1 от тях е в тази фаза от
края на 2016 г.; 1 e във фазата от 2017 г.). През настоящата година 3 души влизат във
фазата на ресоциализация – по един през април, юни и юли месец. С клиентите във
фазата на ресоциализация се провеждат регулярни референтски срещи и също така
се работи в групов формат два пъти в месеца. Всички те са успешно интегрирани в
обществото и понастоящем четирима работят, като един от тях също така следва в
университет. През 2018 година са проведени общо 25 групи с хората от
ресоциализация (януари – 3, февруари – 2, март – 2, април – 2, май – 2, юни – 2, юли
– 2, август – 3, септември – 2, октомври – 1, ноември – 2, декември – 2).
Участниците във фазата на ресоциализация участваха активно в организирането и
провеждането на публични събития и мероприятия на организацията (изложба,
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футболен турнир). Също така част от тях участват активно в дейностите на
фотографското ателие „ФотоФози“ – семинари, съвместни мисии с Time Heroes. В
края на 2018 г. имаме 5 души в тази фаза.
През 2017 г. във фаза ресоциализация също е имало
5 души.
2.
Тенденции през 2018 година.
2.1
Данните показват растеж на първичните
консултации. Броят им е рекорден през 2018 г.
2.2
Има тенденция към минимален растеж на
броя новопостъпили клиенти в дневната
рехабилитационна програма спрямо предишната
година.
2.3
Същата тенденция на растеж се наблюдава
и при клиентите, постъпили за индивидуално
психологическо консултиране.
2.4
Поради повишения брой първични
консултации през 2018 г. можем да очакваме повишение на средната големина на
групата за 2019 г.
2.5 Макар дневната рехабилитационна програма да са завършили по-малко хора в
сравнение с 2017 г., е запазена тенденцията от добри резултати спрямо средната
стойност по този показател.
3. Работа с доброволци и стажанти: През тази година имахме трима стажанти – един от
България и двама колеги от Чехия, които се обучаваха в рехабилитационната програма
през ноември месец. Хората във фаза на ресоциализация активно подпомагаха различни
ателиета и екипа на програмата.
4. 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.
4.1 Ателие Креативност: основната дейност на ателие Креативност е неразривно
свързана с участниците в рехабилитационна програма „Солидарност“ и техните
взаимоотношения. Главната цел на това ателие е да даде израз на вътрешния свят на
клиентите и връзката между техните преживявания и външния свят. През 2018 г. в
ателие „Креативност“ бяха извършвани следните дейности: организиране и
провеждане на театрални постановки, работа с полимерна глина, разучаване на
техники за правене на оригами и куилинг. Някой от ателиетата се фасилитираха от
клиентите, преминали във фазата на ресоциализация. Част от дейностите на ателието
подпомагаха дейността на фотографското ателие „ФотоФози“.
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4.2 Ателие Фотография (ФотоФози):
http://www.solidarnost-bg.org/rehabilitatsionna-programa/grupi-i-atelieta/
http://www.fotofozzie.com/
От самото си създаване през 2015 година ателие „ФотоФози“ към рехабилитационна
програма „Солидарност” е една съществена част от терапевтичния процес на хората
в рехабилитация и в прехода им към адаптация и реализация в живота след процеса
на лечение. Досегът с фотографското изкуство дава на много от тях нови перспективи
и помага да разгърнат своя потенциал в една нова и градивна дейност.
За периода януари-юни 2018 г. в ателието взеха участие всички участници от фазата
на ресоциализация. Ателието се лидира от успешно завършил клиент, преминал през
фазата на ресоциализация и рехабилитация, с помощта и подкрепата на екипа. От
началото на 2018 година ателието работи съвместно с платформата за доброволци
Time Heroes. Участниците от ателието фотографират различни доброволчески мисии
и предоставят снимковия материал на платформата.
За цялата година участниците в ателието са подпомогнали следните доброволчески
мисии от платформата Time Heroes със снимки: ,,Компютърни курсове за възрастни“
(10 февруари); „Придружи незрящи на разходка в Южния парк“ (февруари, юни и
август месец); ,,Благотворителен базар за мартенички на I Can Too“ (март); мисия
,,Набиране на хранителни продукти за хора в нужда“ (02 април); ,,Набиране на
хранителни продукти за хора в нужда“(12 април в Къща „Посока“); ,,Фестивал на
солидарността“ пред Халите (23 юни).

От началото на месец май 2018 г. започна регулярното провеждане на обучителни
семинари с теоретична и практическа насоченост, които се водят доброволно от
фотографа Владимир Спасов. Семинарите бяха на следните теми: „Кой съм аз
(морски фарове) и какво е концептуална фотография“ (12 май); „Композиция“ (02
юни); „Въведение в студийната фотография“ (23 юни); „Портрет в студио“ (21 юли);
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„Портрет на открито“ (04 август). През септември месец още един фотограф – Иво
Божинов – доброволно изнесе семинар на обща тема за фотографията.
През тази година нови четирима професионални фотографи дариха свои творби за
уебсайта на ателието: Ирена Лазарова, Радослав Саров, Владимир Спасов и Полина
Иванова.
От май месец ателието разполага и със собствено студийно оборудване, като
понастоящем се развиват уменията на участниците за работа с този тип техника.
От края на май месец една от основните дейности на ателието беше насочена около
организирането и провеждането на трета благотворителна фотографска изложба
„Фокус вътре“, която се организира по случай рождения ден на рехабилитационна
програма „Солидарност“. През годината бяха организирани две благотворителни
изложби: на 9 юли благотворителна изложба ,,Фокус вътре” и през месец октомври
– благотворителна изложба в резиденцията на Посланика на Белгия. Проведени са
две срещи с фотографи за подбор на фотографии за изложбата: септември – среща с
Владимир Спасов за подбор на фотографии за изложбата в резиденцията на
Посланика; юни – среща с Антоан Божинов за определяне на фотографиите за
изложбата ,,Фокус вътре”.
Участниците в ателието присъстваха на следните събития: Рожден ден на ,,Фото
свят“ през януари и на 27 септември от 18:30 ч. – церемонията по връчване на
вторите Годишни награди за доброволчество ГЕРОИТЕ 2018. На 02 септември
участниците от ателието отразиха със снимков материал Турнира по футбол «5:0 за
хората» в подкрепа на младите хора, които се лекуват от наркотична и алкохолна
зависимост.
Планирани инициативи, все още в процес на реализация: продължение на
семинара, воден от Иво Божинов; курс по мобилна фотография с Вера Гоцева;
разходка до Алеко, Витоша с Радослав Саров и обучение по пейзажна фотография. В
последствие – семинар за обработка на изображенията от разходката. Продължение
на семинарите и сътудничесвото с Владимир Спасов. Среща с Ирена Лазарова
относно семинар за групата по ресоциализация, свързан с нейната лична история да
започне да се занимава с фотография. Семинари с автор от изложбата Димо Димов.
Подобрения на сайта и доставките на закупени фотографии. Пазар за периодично
печатаните от наши автори картички. Реализиране на пространство за фотографско
студио.
5. Организиране на и участие в публични събития.
5.1 През месеците февруари и април бяха заснети видеоклипове с интервюта на
членове на Управителния съвет на „Фракарита България“, на изпълнителния
директор и на членове на трите екипа на организацията. Целта на видеоклиповете
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бе да се разпространяват чрез социалните мрежи, промотирайки дейностите на
организацията. За съжаление, двамата доброволци, които заснеха клиповете, не
можаха да довършат работата си по редактирането им поради своята заетост и към
момента търсим друг доброволец.
5.2 На 22 и 23 февруари 2018 г. бе проведено двудневно обучение на педагогически
съветници и училищни психолози, работещи в училищата на град Кърджали,
организирано от Общински съвет по наркотични вещества-Кърджали. Обучението бе
насочено към развиване на умения за идентифициране и ранна интервенция при
проблеми, свързани с употребата на и злоупотребата с наркотични вещества. В него
се включиха 15 педагогически съветници и училищни психолози, а обучението им бе
осъществено от представителя на Сдружение „Фракарита България“ – клиничен
психолог Светлана Велкова.
5.3 Месеците април, май и юни бяха посветени на организирането на третата
благотворителна фотографска изложба „Фокус вътре“, посветена на 15 години от
създаването
на
рехабилитационна
програма за зависими „Солидарност“ и
10 години от създаването на Национална
информационна линия за наркотиците,
алкохола и хазарта. За целта се проведе
PR кампания чрез всички налични
информационни и социални канали, до
които
има
достъп
екипът
на
организацията. Участниците в ателие
„ФотоФози“ подготвиха фотографии за
изложбата, като беше проведен подбор
от професионалния фотограф Антоан Божинов. Организирана беше зала за
мероприятието, изготвени бяха покани. Подготвени бяха снимките, както и тираж
от картички. Изложбата се състоя на 9 юли 2018 година, като официалните гости
бяха Негово превъзходителство Посланика на Кралство Белгия и неговата съпруга.
Събраните средства ще подпомогнат дейностите на ателие „ФотоФози“, което е част
от рехабилитационна програма „Солидарност“.
5.4 На 1-2 септември екипът и участници от рехабилитационната програма и фазата на
ресоциализация взеха участие в ежегодно организирания футболен турнир за
зависими „5:0 за хората“, като
отборът на „Фракарита България“
зае почетното второ място.
5.5
На 05.10.2018 г. екипът на
„Фракарита България“ организира
дискусия на тема
„Нови
предизвикателства в работата със
зависими“
по
случай
15годишнината от създаването на
рехабилитационна
програма
„Солидарност“ и 10-годишнината от
създаването на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и
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хазарта. На дискусията бяха поканени колеги, партньори и специалисти в областта.
Събитието беше отразено и от националната медия btv.
5.6
Отново на 05.10.2018 г. по
същия повод беше организирана и
втората
за
годината
благотворителна
фотографска
изложба, проведена под патронажа
и гостоприемството на съпругата на
белгийския
посланик
госпожа
Bontemps, като даренията, които се

събраха, са предназначени за подпомагане
дейността на организацията.
5.7 За периода бяха дадени три интервюта за
Националното Радио – Програма „Хоризонт“,
свързани с превенцията и услугите, които
предоставя организацията. На 06.11.2018 г.
терапевтичният директор на програмата Светослав
Кирилов взе участие в предаване на БНТ по темата,
свързана
с
хазарта
(https://www.bnt.bg/bg/a/khazarta-klopkata-otkoyato-trudno-izlizame), а на 03.12.2018 г. по btv
беше излъчен репортаж, отразяващ дискусията по
повод Рожденния ден на програма „Солидарност“ и Националната
информационна
линия
за
наркотиците,
алкохола
и
хазарта
(https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/ne-zavisimite-sreshta-s-edinmazh-ne-zavisim-ot-40-godini.html).
5.8
Декември месец беше
организирано коледно парти от
екипа на организацията, както и от
клиентите на програмата.
6. Заключения и препоръки: през тази
година
успешно
завършилите
рехабилитационна
програма
„Солидарност“ са над средния брой.
Дори да не е рекорден резултатът,
както през 2017 г., той е положителен.
Отчитаме нов ръст в броя на
контактите с нови клиенти. През 2016 и 2017 г. той е бил по 80 контакта, докато през 2018 г. е
малко над 90. Това е най-добрият резултат, откакто водим статистика. Положителен е фактът, че
групата за ресоциализация продължава да работи и е устойчива във времето.
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6.1 Препоръки във връзка с държавните политики:
6.1.1 Рехабилитационна програма „Солидарност“ да получава целогодишно
финансиране по Националната стратегия за борба с наркотиците. Ако
финансирането е целогодишно, то би стигнало до повече нуждаещи се
ползватели и би покрило целия период на рехабилитация.
6.1.2 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 психосоциалната
рехабилитация на зависимите към алкохол и хазарт.
6.2 Оценка на екипа и екипната работа.
6.2.1 Силни страни: както и през 2017 г., едно от най-силните качества на екипа
на рехабилитационна програма „Солидарност“ е доверието между
членовете му и усещането за подкрепа и солидарност в трудните
моменти.
Особено силна страна е големият опит на екипа в работата със зависими.
Подобрени са комуникацията и активното сътрудничество между
службата за работа с родители и водещите случаи, което дава добри
резултати в цялост при работата с клиентите. Това е така поради факта, че
фамилният консултант прекарва повече време заедно с екипа на смяна
през деня. По този начин той е по-добре запознат с трудностите и
индивидуалните терапевтични планове на клиентите от дневната
рехабилитационна програма, а от работата с индивидуалните клиенти
получава информация своевременно.
Спокойно и уверено можем да твърдим, че наличният екип на програмата
е най-добрият, откакто тя съществува.
6.2.2 Страни за подобряване и предизвикателства: на този етап е по-важно
положителните резултати в работата с клиентите от последните няколко
години да бъдат задържани на сегашното им ниво.
Важно е да се запазване цялостта на екипа поради опитността му и
професионализма.
Много важно е екипът да продължи да намира удовлетворение от
работата и сигурност в перспективите за развитие. Това би поддържало
общото ниво на мотивация високо. Сигурно е, че има натрупани
очаквания през последните години поради предстоящите промени в
организацията.
По-конкретно надеждите са за:
 Повече възможности за обучения.
 Участие в проекти с достойно заплащане.
 Перспективи за нови дейности повишаване на доходите.
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V. Нископрагов дроп-ин център Къща „Посока“ – отчет на функционирането и
дейностите за 2018 г.
1. Функциониране през 2018 г.
1.1 Брой клиенти.
1.1.1 Общ брой клиенти: за периода януари-декември 2018 г. Центърът е работил
общо 151 дена със 120 зависими клиенти. В сравнение с 2017 г. броят на
клиентите е приблизително същият (през 2017 са били 126).
1.1.2 Нови клиенти: клиентите, посетили Центъра за първи път в този период, са
били 65.
1.1.3 Регулярно използване на услугите: 73 души са идвали в Центъра повече от
веднъж за периода, 18 човека са посетили Центъра повече от 20 пъти за
годината. От тях 12 човека са редовни клиенти с над 40 посещения годишно.
През 2017 г. клиентите, посетили Центъра повече от веднъж, са били 67.
1.1.4 Пол и възраст: жените са 31, на средна възраст 35 години (минимална 22,
максимална 48). Мъжете са 89, на средна възраст 36 години (минимална 19,
максимална 51). Съотношението мъже-жени и възрастовата граница са
сходни с тези от предходната година.
1.2 Услуги.
1.2.1 Предоставяне на подслон: услугите подслон от атмосферните условия, топли
и освежителни напитки, витамини и информационни брошури се ползват от
всички клиенти всеки работен ден на Центъра. Работните дни през 2018 г. са
били 151.
1.2.2 Пералня и сушилня: услугата е ползвана от клиентите 106 пъти.
1.2.3 Психиатрични консултации: не са провеждани.
1.2.4 Юридически консултации: проведени са 7 консултации с адвокат по заявка
на клиенти. Двама от клиентите имат заведени дела.
1.2.5 Социална работа: 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. Раздадени са дрехи от дарения общо 420 пъти според
заявки на клиентите.
На 11 април е организирана среща с юрист на тема социални права и
възможности за зависими с трайни увреждания и намалена
работоспособност, като тази среща е съобразена с целевата група на Къща
„Посока“. На 14 декември е организирана втора среща за представяне на
делата, които адвокатът води за клиенти на къщата.
1.2.6 Образователни дейности: през периода екипът проведе 15 обучителни групи
на клиентите на теми: безопасен прием на наркотици/безопасно
инжектиране и ХИВ/СПИН; туберкулоза; здравни права; човешки права и
права при задържане от полицията; социални права и социални услуги;
хепатити. Клиентите реагираха много позитивно на обученията и се включиха
с голям интерес.
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1.2.7

1.2.8

По случай 26 юни – Световен ден за борба с наркотиците и наркотрафика, бе
организирана обучителна група, свързана с човешките права, и на клиентите
бяха раздадени тениски на кампанията „Подкрепи. Не наказвай“.
По случай 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, бяха проведени
изследвания за ХИВ, хепатит С и сифилис, съвместно с медицинския бус на
„Каритас“.
Педагогически дейности: проведени са общо 10 групи с клиенти на Центъра
относно организацията на работния процес, правила и роли, както и
планиране на дейности.
Здравни грижи: десетима клиенти са придружени до лечебни заведения по
заявка. При заявка на клиентите, съвместно с „Каритас“ безплатно се правят
превръзки на рани от медицинска сестра на място в Центъра.

2. Организиране на събития: през 2018 година бяха проведени и три тържества – по случай
Свети Валентин, Великден и Коледа. На коледното тържество присъстваха 16 човека, на
които бяха раздадени подаръци благодарение на кампанията „Изплети топлина“, която
дари шапки и шалове за клиентите на Центъра.

3. Доброволци и дарители: Къща „Посока“ работи с доброволци през онлайн платформата
TimeHeroes (www.timeheroes.org).
3.1 През 2018 г. дейността на Къща „Посока“ бе подкрепена от трима доброволци, но с
изключително големи честота и продължителност на посещенията.
3.2 През 2018 г. в кампания за набиране на дарения – хигиенни и козметични материали
за клиентите на Къща „Посока“, подкрепена от онлайн платформата TimeHeroes, са
се включили 38 души.
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4. Популяризация на дейностите на Къща „Посока“: дарителските и доброволческите
програми в платформата TimeHeroes спомагат за популяризирането на дейността на
Центъра сред общата публика.
Какви са реакциите на обществото и какъв е нашият извод?
Като цяло в обществото доминира стигмата върху зависимите и те не са възприемани като
хора, нуждаещи се от помощ. Съзнанието за проблема на употребяващите се повишава,
като за това се съди по значителното увеличение на получените дарения – през 2018 г. са се
включили 38 души, докато за сравнение през 2017 г. са били 18. Въпреки това групата, която
се интересува и подпомага дейностите на Центъра остава малка и затворена.
5. Екипна работа: за отчетния период няма промени в екипа. Членовете на екипа се
допълват в своите умения и знания са изградили атмосфера на доверие помежду си.
Комуникацията по всички въпроси, касаещи ежедневния работен процес, е на много
високо ниво, което повишава ефективността на предоставяните услуги.
6. Заключения и препоръки:
6.1 В рамките на отчетния период в екипа няма промени. Това повлиява положително
както на работния процес, така и на клиентите, тъй като членовете на екипа се
координират добре и се ползват с доверието на клиентите. Въпреки това
мотивацията на екипа за работа има вероятност да спадне поради ниското
заплащане и липсата на социални придобивки.
6.2 С оглед на нуждите на клиентите на Къща „Посока“, които са социално слаби и голяма
част са бездомни, Къща „Посока“ отговаря на голяма част от потребностите им.
Въпреки това препоръката на екипа е да се увеличи броят на работните дни, за да се
покриват
по-успешно
тези
нужди
на
целевата
група.

VI. Финансиране.
1. От България:
1.1 Националният център наркомании финансира проект за социално слаби хора, които
нямат възможност да заплащат таксите си за участие в рехабилитационната програма
от януари до март 2018 г. и през декември 2018 г.
1.2 Международният женски клуб на София финансира медицинските услуги на
клиентите на Къща „Посока“ от януари до март 2018 г.
2. От чужбина:
2.1 Организацията World Mission Help (Wereld Missie Hulp) финансира част от дейностите
на рехабилитационна програма „Солидарност“ чрез дарение.
2.2 Абатството на Леф финансира част от дейностите на рехабилитационна програма
„Солидарност“ и Къща „Посока“.
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2.3 Асоциация „Жените на Европа“ финансира чрез проект дейностите на ателие
„ФотоФози“ към рехабилитационна програма „Солидарност“ и функционирането на
Къща „Посока“.
2.4 Частни дарители подпомогнаха дейностите на рехабилитационата програма и
НИЛНАХ чрез Фондация „Roi Baudouin“.
2.5 По повод 15 години от създаването на Програма за рехабилитация на зависими
„Солидарност“ и 10 години от създаването на Национална информационна линия за
наркотиците, алкохола и хазарта съпругата на посланика на Кралство Белгия Негово
превъзходителство г-н Франсоа Бонтам организира на 05.10.2018 г. прием в
резиденцията на Посланика. Много от гостите дариха средства за функционирането
на „Фракарита България“.
2.6 Чрез „Фракарита Интернешънъл“ търсим други дарители, за да намерим баланс във
финансовото ни управление.
2.7 Проектът „Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines“
(SKEPDAH) бе финансиран от Европейската програма за образование, обучение,
младеж и спорт (Еразъм +) чрез Ирландската национална агенция „Léargas“ и след
това чрез HSE Drugs/HIV Helpline-Ирландия (координатор на проекта).

УС и екипът на „Фракарита България“ 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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