Фондация “SOS – семейства в риск”
Варна 9002, Ул. Синчец 21
тел/факс: 052 609 677; тел: 052 613 830
E-mail:sos@mail.bg
sos@mail.bg

СПИСЪК НА АКТУАЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОГРАМИ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ФОНДАЦИЯ „SOS-СЕМЕЙСТВА В РИСК”

1. Програма за възстановяване и защита на жертви
на домашно насилие
Цели на програмата:
 Осигуряване на психологическа, социална и правна подкрепа на
пострадалите лица;
 Преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на
ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост от извършителя;
 Изграждане на нагласа и умения за равнопоставено общуване
Целева група:
 Лица, пострадали от домашно насилие, които се включват в програмата в
изпълнение на наложена мярка по чл.5, ал.1, т.6 от ЗЗДН;
 Лица, които са се самоопределили като пострадали от домашно насилие и са
потърсили помощ в центровете на Фондация „SOS-семейства в риск”;
 Лица, които са в кръга на оказващите подкрепа на пострадалото лице или са
свидетели на домашно насилие /деца, родители, др./
Дейности по програмата:
 Психологическо консултиране;
 Психотерапия;
 Фамилна терапия;
 Групи за взаимопомощ от жени, преживели домашно насилие;
 Телефонно кризисно консултиране;
 Превантивно-обучителни програми на тема „домашно насилие”;
 Юридически консултации по ЗЗДН;
 Процесуално представителство;
 Издаване на удостоверение за ползвани социални услуги/програми;
 Социално застъпничество и посредничество;
 Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни
организации, кризисен център и др.
Формат и продължителност:
 Програмата се провежда под формата на индивидуални консултации и
социална работа;
 До 2 сесии за оценка на риска и потребностите;
 24 срещи (психологическа/социална работа/правна подкрепа), планирани на
база оценката на риска и индивидуалните потребности на пострадалото лице;
 Продължителност на програмата: До 6 месеца.

Достъп и включване в програмата:
 Програмата за възстановяване и защита на жертви на домашно насилие се
осъществява на адрес: гр. Варна, ул. «Синчец» 21;
 Заявки за включване в програмата се приемат на телефон: 052 609 677;
 Пострадалите от домашно насилие, следва да заявят ползването на
съответната програма на посочения по-горе телефон, след което получават
подробни разяснения относно съдържанието на програмата, времетраенето и
мястото /адреса/ на предоставянето й. В рамките на първоначално
проведената телефонна консултация се договаря дата и час за първата среща
с консултант, която се организира във възможно най-кратък срок след
направената заявка.

2. Специализирана програма за работа с извършители
на домашно насилие
Цели на програмата:
 Основна цел на програмата е осигуряване на по-добра защита на жертвите на
домашно насилие и предотвратяване на рецидиви на домашно насилие;
 Да се постигне нова нагласа и разбиране за насилието над другия пол, като
неприемлив модел на поведение;
 Да се представят и заучат подходящи ненасилнически стратегии за
разрешаване на конфликти
Целева група и критерий за включване:
 Лица, извършители на домашно насилие, които се включват в програмата в
изпълнение на наложена мярка по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН;
 Лица, които са се самоопределили за извършители на домашно насилие и
доброволно желаят да се включат, за да променят собственото си агресивно
поведение;
 Лица, които не са психично болни и не са зависими от наркотици,
алкохол, хазарт;
Задачи на програмата:
 Създаване на мотивация за промяна;
 Въвеждане в съзнанието на извършителя, какво е насилието;
 Подпомагане за осъзнаване на собственото агресивно поведение по
отношение на близките хора;
 Идентифициране и преодоляване на проблемните области в поведението;
 Придобиване на нови умения за решаване на конфликти и спорове в
семейството, без използване на агресия;
 Изграждане на нагласи и умения за поемане на отговорност за социално
приемливи решения
Формат и продължителност:
 Програмата се провежда под формата на групов тренинг в следния формат:

 2 индивидуални оценъчни срещи с всеки участник;
 24 групови сесии, които се провеждат веднъж седмично, в рамките на два
учебни часа ;
 Продължителност на програмата: От 3 до 6 месеца
Достъп и включване в програмата:
 Специализираната програма за извършители на домашно насилие се
осъществява на адрес: гр. Варна, ул. «Съборни» 40, ДКЦ I, корпус II;
 Заявки за включване в програмата се приемат на телефон: 052 613 830;
 Извършителите на домашно насилие, следва да заявят ползването на
съответната програма на посочения по-горе телефон, след което получават
подробни разяснения относно съдържанието на програмата, времетраенето и
мястото /адреса/ на предоставянето й. В рамките на първоначално
проведената телефонна консултация се договаря дата и час за първата среща
с консултант, която се организира във възможно най-кратък срок след
направената заявка.

3. Кризисен център за лица, пострадали от насилие
или трафик на хора
/социална услуга/
Цели на социалната услуга:
 Настаняване в защитена среда и осигуряване на ежедневните потребности на
настанените лица до края на престоя им в центъра;
 Осигуряване на спешна психологическа, социална и правна подкрепа;
 Преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на
ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост от извършителя;
 Съдействие за успешна реинтеграция след преустановяване на престоя в
центъра
Целева група:
 Пълнолетни лица и деца, жертви на насилие;
 Пълнолетни лица и деца, жертви на трафик на хора.
Услуги и дейности в КЦ:
 Кризисно настаняване и удовлетворяване на ежедневните потребности от
подслон, храна, облекло за периода на престоя
 Кризисна интервенция
 Психологически консултации
 Социално посредничество и застъпничество (придружаване до институции,
съдействие за намиране на работа, избор/промяна на личен лекар,съдействие
за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството,
които са ресурс за подкрепа и др.)
 Подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка
 Правни консултации и процесуално представителство при водене на дело по
Закон за защита от домашното насилие
 Индивидуална и групова превантивна работа по темите : (1) домашно
насилие; (2) сексуално насилие; (3) училищно насилие; (4) трафик на хора;
(5) рисково сексуално поведение; (6) дискриминация и човешки права; (7)
ПАВ

 Програма „Родителски капацитет”
 Програма „Професионално ориентиране”, с две направления: за деца и за
възрастни.
 Дейности по организация на свободното време
Материална база и режим на работа:
 КЦ е социална услуга в общността-резидентен тип и има за цел да предостави
защита и сигурност на пострадалите, да отговори на потребностите от
психологическа , социална помощ и правна подкрепа;
 КЦ е с капацитет 10 места и 24-часов режим на работа;
 Помещенията в КЦ включват: 4 стаи за настаняване, трапезария, стая за
индивидуална работа, кабинет на екипа и 4 сервизни помещения
Условия за достъп до услугата:
 Настаняването се основава на издадена заповед или направление от
Дирекция „Социално подпомагане”;
 Потребителят
на
услугата
сключва
договор
между
лицето
(родителя/настойника) и доставчика-Фондация “SOS-семейства в риск”;
 Настаняване в КЦ при спешни случаи може да се осъществява чрез приемопредавателен протокол, подписан от полицейски служител и дежурен
служител в КЦ;
 Предвид ограничения капацитет на КЦ, полицейските служители следва първо
да се информират за възможността за настаняване на телефоните на
Фондация
“SOS-семейства
в
риск”,
след
което
да
предприемат
ескорт/насочване на лицето към КЦ;
 В първия работен ден след настаняването, Фондация “SOS-семейства в риск”
уведомява Дирекция “Социално подпомагане” за предприемане съответните
мерки и издаване на съответен административен акт;
 За ползването на услугата КЦ не се заплаща такса
Критерии за прием и настаняване:
В КЦ се предоставят услуги на лица, които са:
 Пострадали от една или повече форми на насилие (физическо, психическо,
сексуално, икономическо, принудително ограничаване на личната свобода,
неглижиране) и/или трафик на хора
 В ситуация на непосредствен или потенциален риск от различните форми на
насилие и трафик на хора
 Не страдат от остри психични заболявания, физиологични заболявания или
увреждания, изискващи специализирана медицинска грижа или съдържащи
риск за сигурността, здравето и живота на настанените лица и екипа на КЦ
„SOS”
 Към момента на настаняването не са под въздействието на алкохол и/или
наркотични вещества
 Към момента на настаняването не носят със себе си оръжие и предмети,
застрашаващи сигурността, здравето и живота на настанените лица и екипа
на КЦ „SOS”
 Към момента на настаняването не са във връзка с организирани престъпни
групи и трафиканти
Изготвил:
/Анна Николова/
Управител

