ДОГОВОР С РЕГ. № Д-17 ОТ 17.12.2015 Г.
Наименование и седалище на одобрения кандидат: Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Алтруист“, обл. Варненска, общ. Варна, град Варна, р-н „Одесос“, ул.
„Балик“ № 8, Офис № 2, П.К. 9000.
Място на изпълнение на проекта: Република България, град Варна, обл. Варненска.
Наименование на проекта, за който е предоставено финансиране: „Овладей страстта,
излекувай душата си“.
Общият бюджет и размерът на предоставеното финансиране по проекта: 100 425, 60
лв.
Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца.
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:
Основни дейности

Индикатори за изпълнение

Дейност № 1: Управление на проекта.

Успешно изпълнен и отчетен проект

Дейност № 2: Проучване сред лишените от
свобода

във

изтърпяващи

Варненския

ефективни

затвор,

наказания

за

престъпления, свързани с хазарт, както и на
лишени от свобода с изявена хазартна
зависимост.

Формулиране

на

експертно

ниво

на

проблема с хазартната зависимост сред
лишените

от

свобода

/

проведено

проучване, изготвен анализ на проблема, 1
работна среща, 1 брошура.

Дейност № 3: Проучване сред лица на Формулиране

на

експертно

ниво

на

възраст 16 - 35 години - хазартно зависими проблема с хазартната зависимост сред
или с история на хазартна зависимост, лица на възраст 16-35 години – хазартно
извършили правонарушение и получили зависими или с история на хазартна
условно
„Пробация".

наказание

или

присъда зависимост, извършили правонарушение и
получили условно наказание или присъда
„Пробация“

/

проведено

проучване,

изготвен анализ на проблема, 1 работна
среща, 1 брошура.
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Дейност № 4: Разработване на програми и Формулиране

на

експертно

ниво

на

мерки за самоконтрол за хора с хазартна проблема с хазартната зависимост сред
зависимост сред лишените от свобода, лица на възраст 16-35 години – хазартно
правонарушители,

с

наложено

условно зависими или с история на хазартна

наказание или с присъда „Пробация“, както зависимост, извършили правонарушение и
и програма за терапия на техните близки и получили условно наказание или присъда
роднини.

„Пробация“

/ изготвени 2 програми и

мерки за самоконтрол, 1 програма за
терапия.
Ангажирани осъдени ефективно, условно
Дейност № 5:

Провеждане на групова или под пробация с проблема с хазартната

работа, индивидуални сесии и лечение на зависимост
двете целеви групи.

/

проведени

2

терапии,

индивидуална работа, постигнат прогнозен
брой 30 участника.

Дейност № 6: Провеждане на терапия с Ангажирани близки на лишени от свобода,
близки и роднини на хазартно зависими изтърпяващи ефективни наказания, както и
лишени

от

свобода,

изтърпяващи на близки и роднини на правонарушители, с

ефективни наказания, както и на близки и наложено условно наказание или с присъда
роднини на правонарушители с наложено „Пробация“

с

проблема

условно

/

проведени

наказание

„Пробация“.

или

с

присъда зависимост

хазартната
3

терапии,

постигнат прогнозен брой 30 участника.

Дейност № 7: Организиране на национална Ангажирани
конференция „Превенция на хазартната проблема
зависимост

с

у

с

заинтересовани
хазартната

страни

с

зависимост

/

правонарушителите“. проведена 1 национална конференция, 50
участника.
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