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"Фондация за социална промяна и включване" е учредена в края на 2008
г. и вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при
Софийски Градски Съд, както и в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към
Министерство на правосъдието.

Мисия
ФСПВ работи за социално включване и подкрепа на уязвими групи и
общности в съответствие с нормативната уредбва на страната. Усилията на
екипа са насочени към разчупване цикъла на бедност и маргинализация и
възстановяване на достойнството и надеждата за по-добро бъдеще!

Цели







Да работи за социалното развитие на непривилегированите групи и
общности на територията на Р. България;
Да насърчава развитието на здравеопазването и промоцията на здраве;
Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца,
младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение;
Да съдейства за утвърждаване правата на човека и особено правата на
децата и младите хора, както и правата на групи и общности, намиращи
се в неравностойно социално положение;
Да насърчава и популяризира доброволчеството.

2

ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ
A: София 1000, ул. „Неофит Рилски” 2, ет. 2, ап.6 | E: office@fscibulgaria.org
T: 02/ 980 25 34 | F: 02/ 95 081 95 | W: www.fscibulgaria.org

Програма „Дом Възможност”

Oсновен приоритет на организацията е оказването на подкрепа на млади
хора в непривилигирована позиция.
Статистики показват, че България е сред държавите с най-висок брой
институционализирани деца в Европа. С навършване на пълнолетие, младите
хора напускащи социалните институции се изправят пред нелеката задача да се
справят сами с предизвикателствата на самостоятелния живот. В много от
случаите младежите се затрудняват да направят плавен преход към независим
живот. Неподготвени за тази крачка, голяма част от тях се сблъскват с
реалностите от "живота на улицата". Проституцията, просията и престъпността
се превръщат в достъпен и понякога единствен избор.
Следвайки националните приоритети за деинституционализация,
ръководството на ФСПВ в консултация с партньори и други колеги от сферата,
взема стратегическо решение за разработване на програма, наречена „Дом
възможност” за млади хора, напускащи социални институции.

Социални услуги:
1) Програма „Дом Възможност”: мрежа от наблюдавани жилища
Програмата следва националните стандарти за предоставяне на
социалната услуга – наблюдавано жилище за възрастни хора.



Финансиране и оказване на методическа подкрепа на фондация „Проект
Тимъти” по проект „Къщата на Джошуа”, пилотен проект за програма
„Дом Възможност” дейности;
Наред с финансирането на пилотния проект за наблюдавано жилище от
Програма Дом Възможност в с. Скравена, ФСПВ продължи управлението
и финансирането на 3 наблюдавани жилища и откри едно ново, в гр.
Бургас:
-
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гр. Русе (описано в годишните отчети за предходни години);
гр. Габрово (описано в годишните отчети за предходни години);
гр. София. (описано в годишните отчети за предходни години);
гр. Брургас. Услугата предлага 5 места за младежи, напускащи
социални институции или младежи в уязвимо положение.
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Програмата накратко се състои от:
o Цел на проекта: Намаляване риска от маргинализация на млади
хора, напускащи социални институции чрез създаване на комплекс
от услуги за социално включване и интеграция в общностните
процеси.
o Дейности по проекта:
1. Администриране и финансово ръководство.
2. Изработване на система на работа съобразно модела на
работа на организацията, методологията на АСП и нуждите
на конкретните бенефициенти. Текущ мониторинг и
супервизия на дейностите.
3. Организация на ежедневието в жилището.
4. Изграждане на междуинституционална мрежа за подкрепа.
5. Популяризиране на дейностите по проекта.
o Финансиране: Основна донорска организация: Трасъл Тръст,
Великобритания, с подкрепата на местни фирми и доброволци
заедно с местни спондори и донори, с участието на местната власт
в предоставянето на сграден фонд.
2) Център за настаняване от семеен тип, гр. Габрово
Управлява и успешно администрира с държавно делегиран бюджет
услуга базирана в общността – ЦНСТ в гр. Габрово, като дофинансира в
критичния минимум дейността. Услугата кореспондира с поставените
цели по програма „Дом възможност” и разширява обхвата й като достига
до по-голям брой младежи и на по-малка възраст. Работата по проекта
включва:
o Дейности по приемане на управлението от Община Габрово;
o Текущи дейности според методология за предоставяне на
услугата;
o Период на реализация: до м. февруари 2015 г., с възможност за
продължение;
o Финансиране: делегиран държавен бюджет и средства от
фондонабиране на ФСПВ.
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През 2014 ФСПВ работи още и върху:






Повишаване на капацитета си по отношение на националните политики и
успешни практики на територията на България и извън страната,
свързани със социална интеграция на непривилигировани млади хора,
както и представители на ромската общност;
Експерт на организацията участва в „МРГ за ресурсно обезпечаване на
интеграцията на ромите със средства от ЕС“ където активно съдейства за
създаването на социални политики;
Участие в международен обмен на добри практики между български НПО
и Трасъл Тръст, Великобритания
Откриване на наблюдавано жилище по Програма „Дом Възможност” в
Община Видин и Бургас;



След спечелване на проект, по Програма за подкрепа на НПО в България
по ФМ на ЕИП, по тематичен приоритет: Разширяване на предоставяните
услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на
целевите групи, през м. декември бе открит Център „Възможност”,по
проект „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и
предприемачество - Център "Възможност";



Продължи успешно да развива Социално предприемачество: Работилница
за сапуни „HOPe Soap“
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Кандидатствахме и бяхме избрани за участие в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
на МОН.
ФСПВ е партнираща организация по проект „Заедно можем повече”
Компетентности модели за социално включване на уязвими етнически
общности, с фокус върху ромите. Сътрудничеството и партньорството ни
целеше български и английски неправителствени организации в
следните области на интервенция да обменят опит и да заздравят
отношения: „Разработване на интегрирани модели за социално
включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите”
финансиран
по
Оперативна
програма:
"Развитие
на
човешките
ресурси",
Договор
№:
BG051PO001-7.0.07-0185-С0001.
на
Успешно
продължихме
работа
по
проект
„Повишаване
конкурентноспособността на млади хора, напуснали социални институции
за успешна реализация на пазара на труда и устойчива заетост“ от
26.11.2013г.
Реновиране на общинска сграда, в с. Поповци, община Габрово, в която
се помещава Дом Възможност, Габрово, както и местната здравна
служба. Реконструкцията се извършва по спечелен от ФСПВ проект на
Американското посолство, с който се финансира реновирането на цялата
сграда, работейки заедно с нас за подобряване качеството на живот на
местната общност. Първият етаж е здравна служба, а ДВ се помещава на
втория етаж от общинската сграда, който бе отдаден за безвъзмездно
ползване от общински съвет град Габрово на ФСПВ за 10 год, през 2010г.
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Летен лагер Синьо лято и зимен лагер за деца
Всяко лято и през зимните празници, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в с.
Липница затваря врати за ваканция. За мнозинството от ученици обаче, това не
е повод за радост, защото означава, че трябва да се върнат в семействата си,
където храната не достига, а топлината през зимата е лукс.
За да предостави алтернатива на лошите битови условия и да внесе
радост в детството на децата от Липница, ФСПВ организира за тях летен детски
лагер "Синьо лято“ на българското Черноморие (с международно младежко
участие) и зимен лагер в гр. Велинград с участие на доброволци от България.
Екипът, участващ в лагерните инициативи се състои от професионалисти
педагози и психолози и група от младежи-доброволци от България и
Великобритания.
Наред с игрите бяха проведени образователни и творчески занимания.
Донорска организация: Трасъл Тръст, Великобритания
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Летен лагер за младежите настанени в наблюдаваните жилища на ФСПВ по
Програма „Дом Възможност“
За втора подедна година ФСПВ успя да набере средства за провеждането
на летен лагер за участниците в Програма Дом Възможност. Лагерът се
проведе в гр. Монтана. Екипът на ФСПВ работи съвместно с Поправителен
Дом със статут на затвор за малолетни престъпници, Бойчиновци където
проведе ежедневни спортни срещи с младежите, изтърпяващи наказанието
си. Екип от треньори по футбол и доброволци от България и Великобритания
провеждаха спортните мероприятия. Участие взеха и младежи от Програмата
на ФСПВ.
Проект „За по-добро бъдеще”
Проучване на сдружение „Свят без граници" в кв. Лозенец, Стара Загора
показва, че 100% от всички анкетирани бременни жени между 14 и 40 г. са
правили поне 1 аборт, а 13% - над 3 аборта. Реалността за тези жени е тежка
битова обстановка, финансова нестабилност, ограничен достъп до здравни
услуги и услуги за семейно планиране, поради липса на здравно осигуряване,
липса на сексуално образование на момичетата, оскъдна подготовка за
майчинство.




ФСПВ
в
партньорство
със
сдружение
"Свят
без
граници"
(www.sviatbezgranici.org) продължава да работи върху проект "За по-добро
бъдеще" за предоставяне на специализирани медицински услуги директно в
Ромска общност на територията на ромския квартал Лозенец. Проектът е
насочен към подобряване здравето на Ромската жена. По проекта се
предоставят здравни и социални услуги базирани в общността - достъпни
здравни консултации и прегледи, специализирани тестове и лечение,
профилактика на заболявания по време на бременността и други.
В края на годината стартирахме ремонтни дейности по проект „Ранно детско
развитие“, които предстои да отвори врати в близките месеци. Планира се
услугата да е Център за обществена подкрепа. Проектът е насочен към
изграждане на комплекс от услуги, целящи ранни интервенции за превенция
на отпадането от училище и пълноценна образователна интеграция на деца
от ромски етнически произход.

Донорска организация: Трасъл Тръст, Великобритания
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Хуманитарни и образователни дейности

1. Коледни подаръци
Въпреки експлоатацията на идеята за Коледа, не можем да отречем
значимостта на Рождество. Всяка година зимните празници са дългоочакван
повод да помислим за хората около себе си, които обичаме, да прекараме
време с тях и да споделим празничните емоции. Често засвидетелстваме
отношението си с подарък и дори най-ненужната вещ може да ни накара да се
почувстваме по детски щастливи, когато е поднесена с любов и внимание.
Ние не твърдим, че можем да променим нечий живот на Коледа, но със
сигурност можем да направим празника празник за онези, които иначе не биха
го усетили.
През 2014 година ФСПВ помогна на Трасъл Тръст да достигне до над 8000
българи и да направи тяхната Коледа по-весела и празнична. Стотици
непривилегировани семейства, забравени деца, самотни родители, възрастни
хора, бежанци и лишени от свобода получиха внимание и подарък за
Рождество, и почувстваха духа и топлината на празника.
Коледните подаръци, които ФСПВ раздадоха, идват от Великобритания,
където загрижени ученици и възрастни ги подготвят и даряват на Трасъл
Тръст, за да могат да достигнат до хора, чиято Коледа иначе би отминала
безрадостно.
Донорска организация: Трасъл Тръст, Великобритания
2. Помощ с храна
Децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Липница произхождат от
семейства с нисък социален статус на територията на Община Ботевград. Много
често те изпитват трудности да осигуряват ежедневното изхранване на децата
си. Образованието не е приоритет.
За да насърчи посещаемостта и да допринесе за подобряване на резултатите в
училище, ФСПВ осигурява средства за изхранването на децата в учебните дни.
Всяка година училищната столова храни 70 до 100 деца сутрин и на обяд, а
вечер - 40 до 50 деца, които са настанени в пансиона на училището.
Изготвил:
Гр. София
24.03.2015 г.
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