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I. Развития във „Фракарита България“ през 2019 г.
1. Промени в ръководството:
През месец юни на Общо събрание на „Фракарита България“ бяха избрани нови
Управителен съвет и членове на Сдружението.
2. Промени в екипа:
2.1 През април и май двама от членовете на екипите на Националната информационна
линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ) и на рехабилитационна програма
„Солидарност“ излязоха в отпуск по майчинство. На тяхно място не са назначени нови
служители.
2.2 В началото на май и на юни бяха съкратени тримата членове на екипа на Къща „Посока“.
3. Закриване на Нископрагов център „Къща Посока“:
В началото на май по решение на Управителния съвет беше закрита социалната услуга за
зависими към наркотици и алкохол Къща „Посока“. В момента тя функционира под
управлението на друга организация.
4. Поддръжка и посещаемост на уебсайта на „Фракарита България“ www.solidarnostbg.org
4.1 Поддръжка на сайта: уебсайтът на организацията се поддържа от екипа на НИЛНАХ. През
2019 г. са публикувани 5 новини; 9 събития със снимки; годишният отчет на дейностите
за 2018 г. Публикувани са 2 нови текста в менюто на Рехабилитационната програма, ново
меню с текст за Вечерната програма и нова органиграма.
4.2 Посещаемост на сайта: през 2019 г. сайтът е бил посетен 13870 пъти.
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II. Органиграма на Сдружение „Фракарита България“ към 31.12.2019 г.
Общо събрание
Управителен съвет
Счетоводител

Директор

Технически сътрудник

Програма "Солидарност"

НИЛНАХ

Клиничен психологкоординатор на екипа

Експерт-координатор на
екипа

Клиничен психолог

Психолог

Клиничен психолог

Клиничен психолог

Психолог-семеен
консултант

Клиничен психолог

Психиатър-супервизор

Психолог

III. Отчет на дейностите на Националната информационна линия за наркотиците,
алкохола и хазарта (НИЛНАХ) за 2019 г.
1. Статистика.
1.1 Общ брой контакти: Общият брой контакти за 2019 година е 976 (има намаление с близо 9%
в сравнение с 2018 г., когато контактите са били 1072). Отчетени са 579 телефонни
обаждания, 359 чата и 38 имейла. Както се вижда на Графика 1, телефонните обаждания
представляват 59% от общия брой контакти, чатовете – 37%, а имейлите – 4%.
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Графика 1
1.2 Сравнителна статистика на брой контакти по години:
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Графика 2
1.3 Причина за контактите: Водещата причина за контакт през 2019 година, както и през
2018, е „Употреба на наркотици от някой друг“ – 595 контакта (61%), като в 47% от тези
случаи става въпрос за дете на обаждащия се. Следващата по честота причина за
контакта е „Лична употреба на наркотици“ – 257 контакта (26%).
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Графика 3
1.4 Пренасочвания: През 2019 г. най-голямата част от пренасочванията са били към психолог
или социални работници (352 на брой). На следващо място са пренасочванията към
места за лечение и рехабилитация на зависимост (221 броя). Към детоксикация са били
пренасочени 58 души, а към сайта на НИЛНАХ – 37 души.
1.5 Пол, възраст, град: През 2019 година се запазва тенденцията от предишните години
услугите ни да търсят предимно жени. Те са 58%, а мъжете – 33%. В 9% 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.
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.
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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 40 години. При жените средната
възраст е 43, а при мъжете – 35. Най-възрастният човек, свързал се с нас, е бил на 92
години, а най-младият – на 13. Най-много от обаждащите се са били от възрастовата
група 50-54 г., следват групата 30-34 г. и групата 40-44 г.
През 2018 г. средната възраст на всички хора е била 38 г.
Най-голям брой от контактите идват от София – 371 (38%). На следващо място се
нареждат контактите от „Друг град“ – 267; 27% (в тази сборна група влизат всички
населени места, от всяко от които сме имали по по-малко от 11 контакта за годината от
всяко едно населено място от групата). На трето място се нареждат контактите от
неизвестно населено място – 96 (10%).
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Графика 4
През 2018 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 – 820 броя
(84%). На следващо място са контактите, произлизащи от предишно обаждане – 78 броя
(8%). На трето място са контактите с неизвестен произход – 25 на брой (3%).
1.7 По вещество: Най-голям брой от контактите през 2019 година са били свързани с алкохол
(250 броя, 26%). На следващо място са контактите, свързани с хазарт – 186 броя (19%),
119 са били контактите, свързани с канабис (12%). В 79 от случаите хората са се обадили
заради проблеми с амфетамини (8%).
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Ако се сумира броят на контактите, свързани с амфетамини и метамфетамин, се вижда,
че те представляват 13% от всички контакти.
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Графика 5
Тенденции: В графика 6 може да се проследи тенденцията през периода 2009-2019 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. Тези очаквания се потвърдиха през годините – броят
на контактите заради хероин спадна от 21% през 2009 г. до 4% през 2019 г. В същото
време се увеличи броят на контактите заради амфетамини и метамфетамини.
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) 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. През
2017 г., 2018 г. и 2019 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 19% през
2019 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.
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Графика 6
2. Поддръжка на сайта на НИЛНАХ: През цялата 2019 г. продължи актуализирането на
информацията в сайта:
2.1 През пролетта бяха изпратени имейли до над 150 психолози в страната, от които 24
потвърдиха, че работят със употребяващи и зависими. Техните контакти бяха добавени
в менюто „Списък с места за помощ“.
2.2 През цялата година продължи добавянето и редактирането на информацията в този
списък и картата по градове.
2.3 В секция „Актуално“ са публикувани са преведени и публикувани 92 новини.
3. Посещаемост на сайта www.drugsinfo-bg.org: През 2019 г. уебсайтът на НИЛНАХ е бил
посетен 197 459 пъти. От тях броят отделни посетители е 152 553. Посещаемостта на
сайта е намаляла с над 28% спрямо предходната година, броят на отделните посетители
– с над 24%. За сравнение по брой посещения през годините:
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Графика 7
Една от причините е промяна в алгоритмите, направена от Google през април 2019 г.,
заради която всички сайтове, търсени по ключови думи за наркотици, спряха да се
показват на първите няколко страници в търсачката. От тогава до сега посещаемостта на
сайта не може да достигне предишните си нива.
4. Разпространяване на информацията за НИЛНАХ.
4.1 Контакти с други институции, организации и специалисти: на 24.09.2019 г. стартирахме
двумесечна
дарителска
кампания
за
спасяването
на
НИЛНАХ
в
https://platformata.bg/bg/. По време на нея получихме дарения на стойност около 4700
лв., като 2294 лв. постъпиха чрез самата платформа. Във връзка с кампанията
разпространихме информация чрез няколко имейла до над 1500 получателя, с новини в
сайтовете ни и редовни публикации във Facebook страниците ни и Twitter. Получихме
подкрепа от Bulgaria on air, bTV, bTV Радио и БНР, които ни поканиха в свои предавания.
Голяма помощ получихме и от Петя Георгиева, която ни свърза с различни хора и фирми
и ни осигури безплатни реклами в EasyPay за една седмица. Много наши колеги,
съмишленици и НПО ни подкрепиха, споделяйки нашата кампания в интернет.
Направихме и поддържаме контакт и със създателите на филма „Доза щастие“ с цел
бъдещи съвместни инициативи.
4.2 Медийни участия: членове от екипа на НИЛНАХ взеха участие в шест предавания през
2019 г.: през май в предаването „Радиоприемница“ на Радио София на БНР:
https://bnr.bg/post/101119739/frakarita; през септември в предаването „Директно“ на
телевизия Bulgaria on air: https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/175791-bez-finansiranena-informatsionnata-liniya-za-narkotitsi-alkohol-i-hazart; отново през септември в
предаванията „Тази събота“ и „Преди обед“ на bTV: https://www.btv.bg/video/shows/tazinedelia/video-sabota/bez-nacionalna-linija-za-podkrepa-na-zavisimite.html
и
https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/ne-zavisimite-nacionalnata9
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informacionna-linija-za-narkoticite-alkohola-ihazarta-e-pred-zakrivane.html; през октомври в
Програма
„Хоризонт“
по
Българско
национално
радио:
http://bnr.bg/horizont/post/101173912/nacionalnata-informacionna-linia-za-narkoticitealkohola-i-hazarta-shte-bade-zakrita и отново през октомври в предаването „Важното,
казано на глас“ по bTV радио: http://btvradio.bg/Article/vajnoto-kazano-na-glas/shtespasim-li-linijata-za-podkrepa-na-zavisimi-i-tehnite-semejstva.html. Екипът на НИЛНАХ даде
през декември интервю за интернет портала Puls.bg: https://www.puls.bg/zdrav-um-c31/marina-popova-i-diliana-bondokova-alkokholnata-zavisimost-zasiaga-tialoto-psikhikata-ikhorata-koito-obichame-n-36624.
4.3 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.
4.3.1 Facebook страница Drugsinfo-bg.org: страница на НИЛНАХ. В края на 2019 г. броят на
хората, харесали страницата на НИЛНАХ, е 1980.
4.3.2 Facebook страница Solidarnost Association: страница на „Фракарита България“. В края
на 2019 г. броят на хората, харесали страницата на организацията, е 1650.
4.3.3 YouTube канал: канал на „Фракарита България“. В края на 2019 г. каналът има 36
абоната. Публикувано е 1 ново видео.
4.3.4 Twitter: акаунт на „Фракарита България“. В края на 2019 г. акаунтът има 63
последователя.
4.3.5 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 2000
души преглеждат тази информация, но няма статистика за цялата година.
4.3.6 Drugsinfo Blog: блог на НИЛНАХ. Той
е интегриран в българската версия на
сайта на НИЛНАХ (http://blog.drugsinfobg.org/). През 2019 г. екипът на НИЛНАХ е
публикувал 36 статии в него. В сравнение
с 2018 г. посещаемостта на блога е
спаднала с 1%.
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Графика 8
5. Финансиране по Националната стратегия за борба с наркотиците: Националната
стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 не беше приета до края на 2019 г. В нейния
проект не е предвидено финансиране за НИЛНАХ, поради което изпратихме нашето
становище до Министерство на здравеопазването. То бе подкрепено от няколко НПО,
както и от специалисти, работещи в областта на зависимостите. Колегите от Европейската
фондация на информационните линии за наркотици (FESAT) и от Тримбос институт,
Холандия, изпратиха писма в наша подкрепа до МЗ. За съжаление не получихме отговор
на молбата си за среща със заместник-министър Светлана Йорданова.
6. 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.
6.1 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 единадесетте години от
11
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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:
6.1.1
6.1.2

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 2019 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 2019 г. екипът на рехабилитационна програма „Солидарност“ е работил с общо 233
души. На годишна база през 2018 г. е работено с 199 души, а през 2017 г. това число е
било 221.
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Графика 9
1.1 Телефонни интервюта: със 182 души са проведени телефонни интервюта (146 души
през 2018 г.). Целите на тези консултации са: подкрепа, мотивация за лечение и/или
насочване спрямо нуждите на клиентите.
12

Сдружение „Фракарита България“
София 1000, ул. Екзарх Йосиф” 1
Тел.: 02 971 99 20; 0884 389 930
Email: info@solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org
http://www.drugsinfo-bg.org

Брой телефонни интервюта
200

182

180
160

146

140

131

135

2016

2017

120
100
80
60
40
20

0
2018

2019

Брой телефонни интервюта

Графика 10
1.2 Първичен контакт: в следствие на тези телефонни интервюта за годината са дошли
на първична консултация (ПК) 98 души със зависимости и 25 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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1.3 Дневна рехабилитационна програма: 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 2018 г. 35 души са били на индивидуално
психологическо консултиране по отношение на злоупотреба или зависимост, като 6
са продължили от предходната година. 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 октомври 2019 г. стартирахме нова
вечерна програма за хора, зависими от хазарт. Програмата има за цел да отговори
по един ефективен начин на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно
зависими хора и на тези на техните семейства и близки. Програмата е с капацитет 12
души. В нея до края на годината участваха 8 души – 7 мъже и 1 жена. Средната
възраст на участниците бе 32 години. В програмата има основно групова работа
(веднъж седмично), допълнена от консултации с психолог за индивидуален
терапевтичен план (ИТП, веднъж седмично) и фамилна работа (веднъж месечно).
1.6 Служба Родители и фамилна работа: през 2019 г. фамилният консултант е работил
с 35 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 169 консултации и 23 групи за
взаимопомощ и подкрепа на родители, разпределени по следния начин:
- Индивидуални консултации на фамилна тематика – общо 92, като 67 от тях
са с клиенти на програмите или техни близки и партньори, а 25 от тях са с
клиенти, които не са част от програмите.
- Фамилни консултации с първично семейство – общо 44 консултации, като
38 са с родители и сиблинги на хора в програмите, а 6 от тях са със семейства
на клиенти на индивидуални консултации.
- Консултации с двойки – общо 33 консултации, като 13 от тях са клиенти на
организацията и техните партньори, а останалите 20 са с двойки, които не са
част от програмите.
Средната посещаемост на групите за родители за периода е била 6 души, като
максималният брой е бил 12 участници в групата, а минималният – 3 души.
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Графика 14
1.7 Ресоциализация: през 2019 г. 6 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. и 4-ма от 2018 г.). През 2019
г. 3 души влизат във фазата на ресоциализация – един през август, един през
ноември и един през декември месец. Един от клиентите е напуснал през юни месец,
а един е станал част и от вечерната програма за хазартно зависими, за да подпомага
екипа и да споделя опита си в новоформираната група. 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. Всички те са успешно интегрирани в обществото и понастоящем
петима работят, като двама от тях също така следват в университет. През 2019 година
са проведени общо 23 групи с хората от ресоциализация (януари – 2, февруари – 2,
март – 2, април – 2, май – 2, юни – 2, юли – 3, август – 2, септември – 2, ноември – 2,
декември – 2).
Клиентите във фазата на ресоциализация участваха активно в публични събития, в
които е участвала организацията (напр. футболен турнир „6:0 за хората“), както и
изнасяха семинари за хората в дневната програма. Също така част от тях участват в
дейностите на фотографското ателие „ФотоФози“ – семинари, заснемане по време
на публични събията. Очаква се към групата през януари 2020 г. да се присъедини
още един клиент, който ще завърши дневната рехабилитационна програма.
2. Стажанти, доброволци и проведени обучения.
2.1 През 2019 година сме имали 7 стажанти: 1 човек от СУ, магистърска програма по
Клинична психология; 1 вече практикуващ колега психолог; 4 души в бакалавърска
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програма по психология на НБУ; 1 човек в бакалавърска програма по психология в
Германия.
2.2 През 2019 г., след закриването на Къща „Посока“, един от членовете на екипа на
Къщата започна да доброволства в дневната рехабилитационна програма и
продължи до края на годината.
2.3 През 2019 година проведохме две обучения в сферата на зависимостите и участвахме
през януари в часовете, свързани с кариерно развитие, на младежи от 31 СУ.
Обученията бяха в НБУ (18-19.05.2019 г.) – „Употреба и зависимост от психоактивни
вещества. Модели на превенция и терапия“. Второто бе за медицински специалисти
през септември в гр. Кърджали на тема: „Развитие на умения за идентифициране и
ранна интервенция при проблеми, свързани с психоактивни вещества“.
Инициативата бе на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали.
3. PR и събития.
3.1 Предоставихме информация за кръглата маса на Германската камара на
психотерапевтите (BPtK) с тема “Prevention and early intervention for alcohol-related
harm: Learning from best-practice examples in Europe”, която се проведе на 09.04.2019
г. в Берлин, Германия.
3.2 От 13 до 15 септември 2019 г. в Национална футболна база „Бояна“ се проведе
шестото издание на международния футболен турнир „6:0 за хората срещу
зависимостите“, в което за пореден път взеха участие клиентите и екипът на
Програма „Солидарност“. Официалната церемония по откриването бе предшествана
от кръгла маса с участието на министъра на младежта и спорта Красен Кралев,
заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова, заместникизпълнителния директор на БФС Антон Попов, представители на Столична община,
както и на отборите-участници: „Отбор на сърцето“, „Училище за живот“, „Жива“,
„Рето“, HOPS, СВОИ, „Билани“, „Kethea ithaki“, “Отвори очи”, „Ново начало“, „Ремар“,
„Ренесанс“, „Свобода“, „Солидарност“, ON LIFE и „КА Спорт-трамплин”. Футболният
турнир „6:0 за хората срещу зависимостите“ е гражданска инициатива. Той се
организира от специалисти с опит в лечението на зависимости, които познават
проблема отвътре. От 2015 г. досега със съдействието на Българския футболен съюз
са проведени пет турнира под общия лозунг „Не всички хора са зависими, но всички
зависими са хора!“. Приносът на част от екипа Програма „Солидарност“ бе
провеждането на два уъркшопа за участниците в турнира: https://www.solidarnostbg.org/sabitia/futbolen-turnir-2019-godina/.
3.3 На 3 декември 2019 г. стартира нашата благотворителна кампания в подкрепа на
рехабилитационна програма „Солидарност“ в международната платформа Global
Giving:
https://www.globalgiving.org/projects/help-people-in-bulgaria-overcomeaddiction/.
3.4 На 19.12.2019 г. организирахме тържество за Рождество Христово в тесен кръг с
родителите на нашите клиенти: https://www.solidarnost-bg.org/sabitia/koleda-vprograma-solidarnost-2019-godina/.
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4. Тенденции през 2019 година.
4.1 Данните показват растеж на телефонните консултации. Броят им е рекорден през
2019 г.
4.2 През тази година имаме 3-ма души, които успешно завършиха дневната
рехабиритационна програма. В началото на следващата година очакваме още 3-ма
да приключат тази фаза на рехабилитация.
4.3 Запазихме тенденцията от добри резултати спрямо средната големина на групата
клиенти и през 2019 г. Поради по-големия брой завършващи хора, очакваме това да
е предизвикателство през 2020 година.
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.
5.1 Ателие Фотография (ФотоФози): от 2019 година вече имаме и английска версия на
сайта на ателието: https://www.fotofozzie.com/en/, както и профил в Instagram.

През 2019 г. основен акцент на ателието бе снимането на публични събития.
Участвахме в две доброволни инициативи и една продуктова. Доброволните
инициативи бяха: проект „Заедно“, организиран от екипа на Клуб по конен спорт
„Олимпик“: адаптирани занимания по езда и психосоциални и развитийни игри за
хора с увреждания и Фамилатлон 2019 – празник на семейството, спорта и
здравословния начин на живот, който за единадесета поредна година събра малки и
големи в Южния парк в София за цял ден игри, приключения, изкуство и занаяти на
открито, организиран от Асоциация „Родители“.
6. Силни страни и страни за подобряване.
6.1 Въпреки трудностите във финансово и административно отношение, през 2019
година успяхме да запазим хората, които работят в екипа. Особено силна страна е
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6.2
6.3
6.4

6.5

големият опит на екипа в работата със зависими. Резултатите от работата с клиенти
тази година са по-добри от миналата, което е тенденция, към която се придържаме.
Едно от постиженията ни е, че организирахме нова програма за хазартно зависими.
През изминалата година бяхме в активни преговори с организация за
фондонабиране.
Успяхме да спечелим два проекта, благодарение на които ще продължим своята
работа през 2020 година. Проект „Професионална помощ за зависими хора“, 20192020 г., финансиран от Renovabis, Германия (https://www.renovabis.de/) и
Психосоциална рехабилитация на лица, зависими или злоупотребяващи с
наркотични вещества, финансирана през 2020 г. от Бюджетна програма „Намаляване
търсенето на наркотични вещества“ чрез Национален център по обществено здраве
и анализи (http://ncphp.government.bg/).
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.

V. Нископрагов дроп-ин център Къща „Посока“ – отчет на функционирането и
дейностите до 30.04.2019 г.
1. Функциониране.
1.1 Брой клиенти.
1.1.1 Общ брой клиенти: за периода 1 януари - 30 април 2019 г. Центърът е работил
общо 50 дни с 64 зависими клиенти.
1.1.2 Регулярно използване на услугите: 37 души са идвали в Центъра повече от
веднъж за периода, а 21 човека са посетили Центъра 7 или повече пъти за
периода. От тях 9 човека са редовни клиенти с над 13 посещения.
1.1.1 Пол и възраст: жените са били 19, на средна възраст 36 години (минимална
29, максимална 53). Мъжете са били 45, на средна възраст 37 години
(минимална 19, максимална 59). Съотношението мъже-жени – 2,4/1 – и
възрастовата граница са били сходни с тези от предходните години.
1.2 Услуги.
1.2.1 Предоставяне на подслон: услугите подслон от атмосферните условия, топли
и освежителни напитки, витамини и информационни брошури са се ползвали
от всички клиенти всеки работен ден на Центъра. Работните дни през
периода януари-април 2019 г. са били 50.
1.2.2 Пералня и сушилня: до края на месец март услугата е ползвана от клиентите
27 пъти (липсват данни за април месец).
1.2.3 Психиатрични консултации: не са провеждани.
1.2.4 Юридически консултации: проведени са 3 консултации с адвокат по заявка
на клиенти. Двама от клиентите имат заведени дела.
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

Социална работа: социални консултации са се провеждали във всички
работни дни – екипът е консултирал клиентите във връзка с трудностите,
които срещат в ежедневието си и ги е подпомагал да се справят в конфликтни
ситуации в Центъра и извън него. Дрехи от дарения са били раздавани в 35 от
работните 50 дена.
Образователни дейности: през периода екипът проведе 6 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.
Здравни грижи: при заявка на клиентите, съвместно с „Каритас“, безплатно
се правеха превръзки на рани от медицинска сестра на място в Центъра.

2. Организиране на събития: през 2019 година беше проведено тържество по случай
Великден. Клиентите и екипа боядисваха яйца, а като дарение бяха получени козунаци.

20

Сдружение „Фракарита България“
София 1000, ул. Екзарх Йосиф” 1
Тел.: 02 971 99 20; 0884 389 930
Email: info@solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org
http://www.drugsinfo-bg.org

3. Доброволци и дарители: Къща „Посока“ работи с доброволци през онлайн платформата
TimeHeroes (www.timeheroes.org).
3.1 През периода януари-април 2019 г. дейността на Къща „Посока“ бе подкрепена от
трима доброволци, двама от тях са били редовни с посещения всяка седмица.
3.2 През 2019 г. продължи кампанията за набиране на дарения – хигиенни и козметични
материали за клиентите на Къща „Посока“, подкрепена от онлайн платформата
TimeHeroes.
4. Популяризация на дейностите на Къща „Посока“: дарителските и доброволческите
програми в платформата TimeHeroes спомагаха за популяризирането на дейността на
Центъра сред общата публика.
5. Екипна работа: за отчетния период нямаше промени в екипа. Членовете на екипа се
допълваха в своите умения и знания и бяха изградили атмосфера на доверие помежду
си. Комуникацията по всички въпроси, касаещи ежедневния работен процес, бе на много
високо ниво, което повишаваше ефективността на предоставяните услуги.
6. Закриване на Къща „Посока“: Къща „Посока“ беше единствената по рода си услуга в
София и успяваше да отговори на голяма част от потребностите на своите клиенти. За
съжаление през пролетта на 2019 г. Управителният съвет на сдружение „Фракарита
България“ взе решение да закрие тази услуга поради липса на финансиране. Екипът на
нископраговия център бе съкратен, а имуществото бе дарено на друга неправителствена
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организация – Център за хуманни политики. За наша радост тази организация успя да
запази Къща „Посока“ и да продължи нейната дейност – вече под името „Розовата
къща“.

VI. Финансиране през 2019 г.
1. От България:
1.1 Националният център наркомании финансира частично рехабилитацията на осем
социално слаби хора, които нямат възможност да заплащат таксите си за участие в
програма „Солидарност“ – за четирима души от декември 2018 г. до април 2019 г. и
за четири жени от декември 2018 г. до май 2019 г.
1.2 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.
1.3 От 24.09.2019 г. до 21.11.2019 г. беше проведена дарителска кампания за
Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта в онлайн
платформата на Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“
(https://platformata.bg/bg/). С набраните средства бяха поети разходите на
Информационната линия за два месеца.
2. От чужбина:
2.1 Частни дарители подпомогнаха дейностите на рехабилитационата програма и
НИЛНАХ чрез Фондация „Roi Baudouin“.
2.2 Чрез „Фракарита Интернешънъл“ беше получено дарение за функционирането на
всички услуги на организацията.
2.3 Проект „Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines“
(SKEPDAH), който 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).
2.4 Проект, финансиран от организацията Renovabis, осигури средства за
функционирането на организацията за периода декември 2019 г.-май 2020 г.
2.5 От 03.12.2020 г. до 31.12.2020 направихме дарителска кампания в платформата
Global Giving: https://www.globalgiving.org/projects/help-people-in-bulgaria-overcomeaddiction/. Събраните средства бяха предназначени за подкрепа на психосоциалната
рехабилитация на зависими хора в програма „Солидарност“.
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!

22

