СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ДИНАМИКА”
гр.Русе,ул. „Панайот Хитов” №9, ет.І
тел/факс: 082/82 67 70,
е-mail: centre_dinamika@abv.bg

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ
Годишен отчет по чл.40, ал.2 от ЗЮЛСНЦ
на Сдружение „Център Динамика”за 2017г.
Учредяване: Сдружение „Център Динамика” е учредено с решение №24/2009г.
и вписано в Регистъра на СНЦ към Русенски окръжен съд по фирмено дело
№2/2009г. То е вписано в Централния регистър на Министерство на
правосъдието под № 20090911005 и разполага с необходимите лицензи от
АСП, МТСП за предоставяне на социални услуги в общността:
 Удостоверение за регистрация № 184-06/2012г. – Кризисен център
за възрастни хора
 Удостоверение за регистрация № 184-04/2010г. - Център за социална
рехабилитация и интеграция за възрастни хора
 Удостоверение за регистрация № 184-05/2010г. - Център за
консултиране на възрастни хора преживели насилие.
 Лиценз №0704 от ДАЗД - Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца
 Лиценз №0872 от ДАЗД - Кризисен център за деца
Адрес на управление: гр.Русе 7012, ул.Панайот Хитов№9, ет.1
Управител: Деана Тодорова Димова – Великова
БУЛСТАТ: Сдружението е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ под №175654755
МИСИЯ И ЦЕЛИ: Мисията на Сдружение”Център Динамика” е оказване на
психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от
общността за постигане на равнопоставеност.
 Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите,
инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижа.
 Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута
на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на
гаранции за действителното равенство на жените, независимо от
етническа, национална и религиозна принадлежност
 Да допринася за повишаване на правната култура на гражданите и
защита на законните им права и свободи.
Екипът на нашето Сдружение е добре познат на гражданите на град Русе
като екип, предоставящ специализирана помощ на пострадали от домашно
насилие и трафик на хора. Той включва психолози, работещи в сферата на
защита на правата на жените, адвокат с опит в областта на защита на
човешките права, лекар, педагог, медиатори, счетоводител и доброволци–

студенти и професионалисти от помагащите професии. До настоящия момент
екипът е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на
човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите
от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата му e
финансирана основно от международни донорски организации, оценяващи
необходимостта от подобни социални услуги. Сдружение „Център Динамика” е
пълноправен член на «Алианс за защита срещу домашното насилие»,
«Националната мрежа на децата», както и на международни - WIDE +, Y-PEER.
Сдружение «Център динамика» е член на е член на Областен съвет за
социално включване на хората с увреждания, Областна комисия „Човешки
ресурси, заетост и социално подпомагане” към Областна администрация Русе и
както и Комисия за детето, МКБППМН и Обществен консултативен съвет по
ромските въпроси към община Русе.
Към сдружението функционира консултативен център за подкрепа на
пострадали от насилие, предоставящ следните
програми за директно
подпомагане на жертвите.
І. Програма “Възстановяване и защита”, включваща:
• Телефонно кризисно консултиране, Психологическо консултиране,
Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита от домашно
насилие (ЗЗДН), Помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН, Изготвяне на
психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН, Представителство
в РРС, Юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК, Социално
застъпничество, Насочване към институции, доставчици на социални услуги,
правозащитни организации и др.
ІІ. Програма ”Превенция” включваща:
• Обучителна програма, съдържаща модули - насилие, трафик,
дискриминация и др., Програма за овластяване, съдържаща модули за
социални умения, човешки права и др., Обучения за професионалисти от
помагащите професии, полицейски служители, социални работници и др.,
Кампании сред широката общественост,
Изследователска и издателска
дейност.
От 2009г. към организацията се създаде и младежки клуб от доброволци
„ДОМИНО”., младежи на възраст 15-19 години, които са обучени по подхода
„Връстници обучават връстници” да предоставят знания по теми човешки
права, дискриминация, здравни теми. Тези млади хора са мотивирани да
променят нагласите, уменията и знанията на своите връстници, въвличайки ги в
дейности, които достигат до тях като личности.
За да работи успешно за решаването на този проблем от община Русе бе
предоставено общинско помещение на Сдружение „Център Динамика” за
Консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставяща
психо – терапевтична, юридическа, социална и медицинска помощ и
поддържане на открита телефонна линия, действаща и до настоящия момент.
Това е единствената услуга в областта за тази целева група, от която могат да
се възползват голяма част от пострадалите, които имат нужда от
специализирана помощ. По- голяма част от целевата група има потребност от
социална и психологична подкрепа, помощ при осигуряване на защита по
Закона за защита от домашното насилие и рехабилитация, т.е консултативни
услуги и подкрепа без да е необходимо настаняване, както и грижа за
ежедневните потребности.
Сдружение „Център Динамика” работи в партньорство с ОД на МВР Русе,
Русенски районен съд, Районна прокуратура Русе, Дирекция „Социално

подпомагане”, БЧК Русе и други институции имащи отношение по проблемите
на домашното насилие и рисковите групи в общността.
Сдружение «Център Динамика» работи по проекти от психо-социалната
сфера, като е реализирал следните проекти на територията на област
Русе:

2016г. – 2018г. Програма „ подобряване на устойчивостта на
националната програма по туберкулозата в България”, Предоставяне на услеги
по провенция и контрол на туберкулоза на ключови засегнати групи от
насилението: «Деца в риск», «Бездомни хора», «Компактни ромски общности».
Основна задача на проекта е да се подпомогне здравната система с оглед
ранното откриване и успешно лечение на туберкулозата сред целевите групи и
тяхното обкръжение. Работа на терен за мотивиране за изследване на
съмнителни за туберкулоза и насочване към лечебните заведения за лечение и
диагностика на туберкулозата. Програмата се финансира от Глобалния фонд за
борба със СПИН, туберкулоза и малария и се реализира от Министерство на
здравеопазването.
 2016г.- 2017г. Проект „FIRST – изграждане на капацитет за първи точки
за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола” .
Проектът е
финансово подкрепен от Програма „Права, равенство и
гражданство” на Европейския съюз и се реализира в рамките на 24 месеца с
участието на Словения, Хърватия, Обединеното кралство и България,
популяризиращ първото действие срещу насилието. Създаването на мрежа
„FIRST”, включваща най-малко 25 първи точки на контакт, ще се извършва на
национално ниво във всяка страна партньор. Иновативен аспект на проекта е
разработване на интерактивен електронен инструментариум FIRST e-Toolbox –
програма за елекронно обучение на специалисти, работещи в първите точки за
контакт (медицински работници, учители, професиона-листи от НПО, социални
работници, психолози, консултанти, служители на правопри-лагащи органи и
т.н.) и инструмент за електронна психосоциална и правна подкрепа за
жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола.
 2016г.- 2018г. Проект „Щастливо детство за децата на община Иваново”
финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение" на ОП "Наука
и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Партньори по проекта са
община Иваново и ЦГ ”Ален мак”. Общата цел на проекта е повишаване
качеството на образование, осигуряване на равен достъп и нови образователни
възможности на децата и техните семейства в неравностойно положение в
община Иваново. Специфични цели са: да се подпомогне ранно детско и
предучилищно образование и обучение на децата: да се повиши мотивацията
за включване в образователния процес на деца от етническите малцинства
чрез развиване на нови форми на работа и осигуряване подкрепата на
родителите, включването им в живота на детската градина и преодоляване на
негативни обществени нагласи чрез различни форми на културно общуване за
равен старт в живота
 2016г.- 2018г. Партньор на община Русе по Проект „Богатството на
различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ финансиран
по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на децата в неравностойно положение" на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж" 2014-2020.

 2016г. – 2019г.Партньор на община Русе по проект„Интегриран подход на
Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на
общини от Област Русе“. Проектът е част от Българо - швейцарската програма
за сътрудничество по Програмата за подкрепа на социалното включване на
роми и други уязвими групи и ще се изпълнява в рамките на три години.
Основната цел на проекта е да се подобри живота и да се създадат подходящи
условия за интеграция на ромите и другите уязвими малцинствени общности.
Дейностите по проекта предвиждат консултиране на родители от ромски
произход, повишаване на професионалните умения на педагогически
специалисти за работа в мултикултурна и мултиетническа среда, повишаване
на достъпа и качеството на здравните услуги, създаване на съвременни
условия за отглеждане и възпитаване на децата от ромската общност и други
уязвими групи.
Социални услуги:
 Държавно делегирана дейност, Сдружение „Център динамика” е
доставчик на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация
и интеграция” за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания,
с.Щръклево, община Иваново, обл. Русе. Капацитет – 25 потребители.
 Държавно делегирана дейност, Сдружение „Център Динамика” е
доставчик на социална услуга резидентен тип „Кризисен център” за жертви на
домашно насилие и трафик на хора в община Русе. Капацитет – 8 потребители.
Ролята на Сдружение „Център Динамика”, и на сродните неправителствени
организации, е в предлагането на алтернативни програми, базирани на тясно
сътрудничество с държавните институции и местната власт. Успешното
реализиране на правните и психо-социални програми представлява
необходима стъпка в посока намаляване на полово обусловеното насилие.
Сдружение
«Център
Динамика»
ще
продължава
да
предоставя
висококвалифицирани услуги на пострадали на домашно насилие и хора в риск,
ще изготвя доклади, анализи и ще прави предложения за решаване на този
значим обществен проблем. През годината, екипът на Сдружение „Център
Динамика” участва в различни международни и национални обучения и работни
срещи, съответстващи с целите и дейността на организацията. Сдружението
проведе и се включи в защитнически и медийни кампании за популяризирането
на правата на жените, премахването на насилието, основано на пола и
насърчаване на доброволчеството.
Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
Представяме Отчет за приходи и разходи, Счетоводен баланс и Отчет
зааричните потоци за 2017г.

С уважение,
Деана Димова
управител

