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Безвъзмездно предоставените сред-
ства от държавите от Европейското ико-
номическо пространство – Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия допринасят 
за намаляване на социалните и иконо-
мическите неравенства и укрепване на 

двустранните отношения между стра-
ните донори и страните бенефициенти 
в Европа. Трите страни донори си съ-
трудничат с ЕС по силата на Споразуме-
нието за Европейското икономическо 
пространство (EИП).

За периода 2009 – 2014 г. безвъзмездно 
предоставените средства от държавите 
от Европейското икономическо прос-
транство – Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия възлизат на 1,79 млрд. евро. 
Приносът на Норвегия е близо 97% от 
цялата сума.Финансирането се предос-
тавя на неправителствени организации, 
изследователски и академични инсти-
туции, на обществения и частния сек-
тор в 12 от новите държави членки на 

Европейския съюз и в Гърция, Португа-
лия и Испания. Осъществява се широко 
сътрудничество с държавни институции 
в страните донори. Дейностите могат да 
се изпълняват до края на 2016 г.
Ключовите области на подкрепа са 
опазване на околната среда и климатич-
ни промени, изследвания и стипендии, 
гражданско общество, здравеопазване, 
деца, равнопоставеност на половете, 
правосъдие и културно наследство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправител-
ствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо прос-
транство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център 
за изследвания и политики за жените“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени ор-
ганизации в България.

www.eeagrants.org



Имате ли възрастни родители или близ-
ки с увреждания, които не се справят 
самостоятелно с ежедневието? Колко 
време на ден отделяте в грижи за тях, 
за да ги нахраните, преоблечете, осигу-
рите социални контакти? Налага ли ви 
се да отсъствате от работа, да смените 
работното си място или да напуснете, за 
да можете да ги обгрижвате? Изпитвате 
ли чувство за вина, че не можете да им 
осигурите адекватна грижа, и съмнения 
дали правите всичко правилно? Има-
те ли чувството, че самите вие ставатe 
„жертва“ на грижите за своите близки, 
защото се самоограничавате в карие-
рата си, в общуването с други близки и 
приятели, в отделянето на време за себе 
си и на любимите си занимания? Знае-
те ли как се справят други хора като вас? 
Какво изпитват? Намерили ли са начин 
за справяне със ситуацията? Общуват ли 
с професионалисти, ползват ли услуги на 

местната власт и други доставчици? Има 
ли начин мeстната власт и държавата да 
помогнат – какво бихте им предложили? 
Как може да помогне работодателят ви 
или какъв вид работа бихте работили, 
за да можете да се грижите за близките 
си хора, без да накърняватe нито своето, 
нито тяхното достойнство?

Групата за самопомощ би могла да ви 
помогне! Ще срещнете хора, които 
имат вашия проблем, с които може-
те да обмените информация и опит. 
Ще се научите да споделяте пробле-
ма си и да търсите решения. Ще се 
научите да сваляте напрежението и 
негативните усещания чрез прости 
упражнения. Ще можете да отправи-
те предложения към властимащите, 
за да се подобрят и разширят услуги-
те и възможностите за предоставяне 
на грижа в семейството.

Неформалната дългосрочна грижа за 
недееспособни възрастни или хора с ув-
реждания в семейна среда затруднява, 
а често прави невъзможно съчетаване-
то на професионалния и семейния жи-
вот, води до влошено здраве, благосъс-
тояние и социална изолация на онзи, 
който я полага. Полагащите грижи сами 
се превръщат в уязвима група, която е 

„невидима“ за обществото.
Целта на проекта е да подобри ресур-
сите на НПО за работа и застъпничество 
като овласти, активизира гражданското 
участие и предостави инструменти за 
справяне на хората, които предоставят 
неформална дългосрочна грижа в се-
мейството в три общини – София, Вели-
ко Търново и Карлово.

В рамките на проекта ще се организират групи са самопомощ:

• София – 13 февруари, 3 април, 8 май, 12 юни 2015 г.

• Велико Търново – 20 февруари, 17 април, 15 май, 19 юни 2015 г.

• Карлово – 27 февруари, 23 април, 21 май, 26 юни 2015 г.

За мястото на провеждането им се обърнете към партньорите по проекта в съответ-
ния град.

Предложенията за подобряването на услугите и подкрепата за предоставянето на 
грижи в семейството за недееспособни възрастни и деца ще бъдат представени на 
информационни срещи с местната власт в трите града през септември – октомври 
2015 г.

Партньори:

Проектът

Сдружение „Възможности“  
гр. Велико Търново
тел.: 0888 791 381 
е-mail: jeni.s@abv.bg

Фондация „Център за изследвания и политики за жените“ 
гр. София – координатор
тел.: 02/ 981 04 73, 0895 767 911, 0888 269 262 
е-mail: cwsp@cwsp.bg, www.cwsp.bg

СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ 
гр. Карлово
тел.: 0335/ 93300
e-mail: mgird@abv.bg, www.mgird.youthbg.net


