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І. ФОНДАЦИЯ “SOS-СЕМЕЙСТВА В РИСК” – ИДЕОЛОГИЯ, ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ, ЕКИП
Фондация “SOS-семейства в риск” е създадена през 2003 г. и вписана в Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел при Варненски окръжен съд с решение от 06.02.0.2003 г.
по ф.д. №3466/2003 г.
Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел
за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието с удостоверение
№006/01.04.2004 г. и е универсален правоприемник на създаденото през 1997 г. Сдружение с
нестопанска цел „Асоциация SOS – семейства в немилост”.
Мисията на Фондация “SOS-семейства в риск” е насочена към подобряване качеството
на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към
деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления.
Цели на организацията са да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на
равни възможности на гражданите за пълноценно участие във всички сфери на обществения
живот; да подкрепя процесите на борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека
и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психично здраве и социално
функциониране на личността; да създава условия за обучение и прилагане на професионална
консултативна дейност в съответствие с установените международни стандарти.
Целевите групи, с които работи Фондация “SOS – семейства в риск” включват:
 Пълнолетни лица и деца, жертви или в риск от различни форми на насилие и
трафик на хора;
 Извършители на домашно насилие;
 Представители на уязвими групи, подложени на множествен риск;
 Професионалисти, ангажирани в борбата и превенцията на негативни социални
явления – домашно насилие, насилие, основано на пола, трафик на хора,
дискриминационни практики, социално значими заболявания и др.
Фондация “SOS–семейства в риск” е регистрирана в Агенция за социално подпомагане
към Министерството на труда и социалната политика със следните удостоверения за
предоставяне на социални услуги:
 Удостоверение №401-01/10.10.2009 г. за предоставяне на социална услуга “Кризисен
център за възрастни хора”;
 Удостоверение за регистрация №401-02/10.10.2009 г. за предоставяне на социална
услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора”;
 Удостоверение №401-13/20.10.2016 г. за предоставяне на социална услуга “Център за
социална рехабилитация и интеграция на деца, жертва на насилие”,

 Удостоверение №401-14/20.10.2016 г. за предоставяне на социална услуга “Кризисен
център”
Фондация “SOS-семейства в риск” е лицензирана от Държавната агенция за закрила на
детето със следните лицензи:
 Лиценз за социални услуги за деца №1087/11.10.2016 г. с обхват “Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца, жертва на насилие”
 Лиценз за социални услуги за деца №1088/11.10.2016 г. с обхват “Кризисен център”
Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск” е доставчик на социални услуги на територията
на Община Варна от 2009 г. Към настоящия момент, организацията управлява следните
социални услуги и програми за уязвими групи:
 Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на насилие и трафик
– от 2004 г. до момента, като от 2015 г. дейността се финансира от бюджета на Община
Варна с капацитет 20 места. Целеви групи: пълнолетни лица, пострадали от
насилие/трафик на хора
 Кризисен център за жертви на насилие и трафик – от 2008 г. до момента, като от
2009 г. дейността се финансира от държавния бюджет с капацитет 10 места. Целеви
групи: пълнолетни лица и деца (придружени от родител или настанени без придружител
със заповед на О „ЗД”), жертви на насилие/трафик на хора
 Кризисен център за деца – от 2017 г. до момента, финансиран от държавния бюджет с
капацитет 20 места. Целеви групи: непълнолетни лица, жертви на насилие/трафик на
хора.
 Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора – от 2011 г. до
момента, финасиран от бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора с
капацитет 6 места. Целева група: пълнолетни жертви на трафик, в т.ч майки с деца.
 Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие –от 2014 г.
до момента. Целева група: извършители на домашно насилие.
За предоставянето на услуги, Фондация “SOS-семейства в риск” разполага с
необходимата материална база и всички технически средства за координиране и логистично
обезпечаване. Организацията притежава и необходимия дългогодишен опит, административен
капацитет и професионална експертиза за управление на своите дейности.
Фондация “SOS-семейства в риск” разполага с оперативен екип от 26-ма служители. 19
от тях са психолози, социални работници, педагози и юристи с необходимата професионална
квалификация. Екипът включва и помощен персонал, наброяващ 7 служители.

Дейността на оперативния екип се подпомага от 4-ма доброволци, които реализират
своите доброволчески мандати посредством партньорски проект, финансиран по Програма
„Еразъм +”на Европейската комисия.
В реализацията на своята дейност Фондация “SOS-семейства в риск” взаимодейства
активно с всички институции и структури на държавната и местната власт на територията на
Община Варна и региона: Общинска администрация; Общински съвет; Районни кметства;
Областна администрация; Областна дирекция на МВР – Варна; Регионална дирекция
“Социално подпомагане”, Дирекция “Социално подпомагане” – Варна и Отдел за закрила на
детето; Дирекция “Бюро по труда”; Регионален инспекторат по образованието, Варненски
окръжен и районен съд; Варненска окръжна и районна прокуратура; здравни институции и др.
Фондация “SOS-семейства в риск”е учредител на Сдружение «Алианс за защита от
насилие, основано на пола», което е национално обединение на НПО, работещи по превенцията
на различните форми на насилие, основано на пола.
Организацията има експертно представителство или членува в следните структури на
местно ниво:
 Мултидисциплинарен екип за прилагане на Координационен механизъм за работа с
деца, жертви на домашно насилие
 Местна комисия за борба с трафика на хора в Община Варна
 Консултативен съвет по ХИВ/СПИН в Община Варна
За периода на своето съществуване, Фондация “SOS–семейства в риск” е реализирала
над 60 социални проекта, финансирани от български и чуждестранни институции и донорски
организации.
ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. РАБОТА ПО СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ И
ТРАФИК НА ХОРА.
За периода Януари 2018 г. – Декември 2018 г. във Фондация „SOS – семейства в риск”
са постъпили общо 286 сигнала за насилие.
Обичайно при постъпване на сигнал за насилие, преобладаващата заявена форма на
насилие е домашното, следвано от трафика на хора. Превесът на домашното насилие може да
бъде обяснен с това, че то само по себе си включва различни форми на насилие – физическа
агресия, психически и сексуален тормоз.

Процентно разпределение на работата по случаи в социалните
услуги на Фондация "SOS - семейства в риск"

16%КЦД
15%КЦ
3%ПВНЖ ТХ

66% ЦСРИ
в кл. държав но
делегирана
дейност

През отчетната година, социалната услуга Центъра за социална рехабилитация и
интеграция на жертви на насилие (ЦСРИ) при Фондацията с делегиран общински бюджет и
капацитет 20 места е работила с общо 40 клиента. 147 са клиентите, консултирани от Центъра,
извън делегираното финансиране. Общо консултираните клиенти в Центъра са 187.
За периода Януари 2017 г. – Декември 2017 г., е работено с 8 случая на пълнолетни лица,
жертви на трафик на хора в 24-часовата услуга на Фондацията – Приют за временно
настаняване на пълнолетни жертви на трафик на хора (ПВНЖТХ).
Общия брой на лицата, ползвали услугите на Кризисен център (КЦ) за жертви на
домашно насилие и трафик на хора през 2018 г., е 44 (21 непълнолетни и 23 пълнолетни),
като новонастанените през годината лица са 34 – 17 деца и 17 пълнолетни – пострадали от
домашно насилие.
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10%
самостоятелно
настанени деца
със запов ед на
ДСП

90%
придружени от
родител деца,
настанени с
направ ление от
ДСП

Всички са получили релевантни на нуждите им услуги, съобразно конкретния казус,
удовлетворяване на базисни потребности от подслон в сигурна и защитена среда, храна,
облекло и консумативи от първа необходимост.

Общия брой на децата, ползвали услугите на Кризисен център за деца (КЦД) за периода
януари 2018 – декември 2018 г. е 47.
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Процентно разпределение на децата, напуснали КЦД
през 2018г., според вида реинтеграция
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***СДВНЧ – Специален дом за временно настаняване на чужденци
Клиентите на всички социални услуги на Фондацията са били включени в представените
по долу услуги и програми по направления, съобразно конкретиката на случая и
идентифицираната потребност.
Програмата за възстановяване и защита на жертви на насилие при Фондация „SOS –
семейства в риск” включва две направления: „Възстановяване и реинтеграция” и „Правна
помощ и застъпничество”.
В направление „Възстановяване и реинтеграция” /ВР/ клиентите могат да получат
психологическо консултиране, психотерапия, фамилна терапия /ПК/. Към него се включва
проведеното от водещия случая /ВС/ консултиране, както и предоставянето на хуманитарна
помощ /ХП/ на социално слаби клиенти. Водещия случая извършва входящото телефонно
интервю, първичното консултиране, както и последващо консултиране на клиентите, ако това е
необходимо, оказва емоционална подкрепа на пострадалите, проследява случая, координира
действията на специалистите в Центъра.
Направление „Правна помощ и застъпничество” /ППЗ/ включва консултиране по Закона
за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/, ГПК, НПК; помощ при изготвяне на молба по
ЗЗДН; представителство в съда на дела по ЗЗДН; социално застъпничество, насочване към
институции доставчици на социални услуги, правозащитни организации.
Случаите на трафик на хора изискват специализирано юридическо консултиране в посока
Финансови компенсации и обезщетения на ЖТХ, Закон за защита във връзка с участие на ЖТХ
в наказателни производства, Процедура за включване в програма за защита на свидетели в
наказателни производства и др.
В голяма част от случаите е работено и по двете направления.

През 2018 г., чрез Фондация „SOS – семейства в риск” са подадени 25 молби за
производство по ЗЗДН. По (3бр.) от тях клиентите са оттеглили молбата за защита и е
последвало прекратяване. 2 са спрени за период от 6 месеца, а в последствие и прекратени от
ВРС.
Въз основа на заведените дела по ЗЗДН от клиенти с помощта на Фондацията към
31.12.2018г. са постановени решения за 16 Заповеди за незабавна защита и 18 Заповеди за
защита от ВРС.
ІІІ. РАБОТА НА ТЕРЕН С УЯЗВИМИ ГРУПИ
През 2018 г. Фондация “SOS - семейства в риск” предоставя услуги на терен по
Национална програма за превенция на ХИВ и СПИ 2017 – 2020, финасирана от Министерство
на здравеопазването.
Уязвимите групи, към които са насочени дейностите включват лица, предлагащи
сексуални услуги, мъже, които правят секс с мъже (МСМ), лица, интравенозно употребяващи
наркотици (ИУН) и хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ).
Директната работа включва предоставяне на социални и здравни услуги:
 Идентифициране и картографиране на терените за работа в Област Варна;
 Определяне на размера на групите и специфични особености, свързани с рисковото
поведение;
 Наблюдение и анализиране на динамиката и промените в целевите групи, с оглед
предоставяне на максимално адекватни услуги;
 Предоставяне на пакет услуги за безопасен секс на представители от групите на лицата,
предлагащи сексуални услуги, МСМ и ИУН;
 Предоставяне на пакет услуги за безопасни инжекционни практики за представители от
групата на ИУН;
 Предоставяне на пакет услуга „Водене на случай” за лица с потвърден положителен
резултат за ХИВ и/или СПИ, ХЖХИВ, техни близки и семейства;
 Предоставяне на пакет изследване за ХИВ и допълнително изследване за Сифилис на
представители на уязвимите групи;
В резултата на извършените дейности са достигнати:
 349 представители на групата на лицата, предлагащи сексуални услуги, като са
предоставени 2794 консултации на терен и са раздадени 13970 комплекта за безопасен
секс. Извършени са 140 изследвания за ХИВ и 54 изследвания за Сифилис.
 499 представители на групата на ИУН, като са предоставени 7874 консултации на терен
и са раздадени 31496 комплекта за безопасно инжектиране. Извършени са 161
изследвания за ХИВ и 55 изследвания за Сифилис.

 595 представители на групата на МСМ, като са предоставени 4920 консултации на
терен и са раздадени 24600 комплекта за безопасен секс. Извършени са 255 изследвания
за ХИВ и 55 изследвания за Сифилис.
 79 представители на групата ХЖХИВ, които са получили 632 консултации в рамките на
услугата „Водене на случай”.
ІV. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
През 2018 г. Фондация „SOS – семейства в риск” е реализирала два проекта в
социалната сфера:
Проект: Подготовка и прилагане на програми за повишаване чувствителността на
подрастващи по проблема «домашно насилие» в малки и отдалечени населени места и
осигуряване на услуги за пострадали лица и извършители – 2018 г.
Географски обхват на проекта: Област Варна, Община Аксаково, Община Суворово и
Община Вълчи дол
Целеви групи:
 Лица, пострадали от домашно насилие, от малки/отдалечени населени места;
 Лица, извършители на домашно насилие;
 Училищни психолози, педагогически съветници, учители и възпитатели от училища в
малки/отдалечени населени места в Област Варнана територията на Община Варна
 Ученици във възрастова граница 14-18 години от училища в малки/отдалечени населени
места в Област Варна.
Цели на проекта:
 Осигуряване на професионална психологическа, социална и правна подкрепа за
пострадали от домашно насилие от малки/отдалечени населении места;
 Осигуряване устойчивост на специализирани програми за извършители на домашно
насилие, с цел предотвратяване на рецидиви;
 Повишаване на чувствителността и понижаване на толерантността към проблема
„домашно насилие” на ученици от три средни училища във възрастова граница 14-18
години от малки/отдалечени населени места;
 Повишаване компетентността на училищни психолози, педагогически съветници,
учители и възпитатели от малки/отдалечени населени места по теми, свързани с
превенцията и защитата от домашно насилие;
 Подобряване на координацията между образователни и педагогически институции от
малки/отдалечени населении места и НПО, пряко ангажирани в превенцията на
домашното насилие

Постигнати резултати:
 Предоставени услуги на 30 пострадали от домашно насилие;
 10 извършители на домашно насилие, преминали през Специализирана програма;
 355 ученика, от 3 средни училища, участвали в Програма за превенция на домашното
насилие в малки/отдалечени населени места в Област Варна.
 25 психолози, педагогически съветници, учители и възпитатели от училищата,
включени в проекта, участвали в проведено обучение за превенция на домашното
Общ бюджет: 21 340,00 лв.
Източници на финансиране: Министерство на правосъдието, РБългария
Проект: Превенция на множествен риск от употреба на ПАВ и трафик на хора сред
проституиращи момичета на територията на Община Варна – 2018 г.
Географски обхват на проекта: Община Варна
Целеви групи:
 Лица в множествен риск – предлагащи сексуални услуги и жертви на трафик на хора
Цели на проекта:
 Постигане

на

дългосрочна

устойчивост

на

превантивните

дейности

сред

представителите на целевата група;
 Осигуряване на стабилност в поддържане на оптимален риск и постигане на трайни
положителни поведенчески модели
Постигнати резултати:
 Извличане и разпространение на личния опит на анкетните респонденти в полза на
останалите попаднали в обхвата на проектните дейности;
 Изградени умения за адекватна оценка и самостоятелно управление на риска и
изграждане на нагласи за самосъхранение.
Общ бюджет: 5 000,00 лв.
Източници на финансиране: Община Варна

30.06.2019 г.
ГР. ВАРНА

