
БЮЛЕТИН НА ФОНДАЦИЯ „БЕТЕЛ БЪЛГАРИЯ”- 2015 Г.

 ИНТЕРВЮТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАВИСИМИ КЪМ УПОЙВАЩИ ЛИЦА И БЕЗДОМНИ
В ПРОГРАМАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА „БЕТЕЛ” В
БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА .ОБЩ БРОЙ - 128 ДУШИ

 ПРИЕТИ В ЗАЩИТЕНОТО РЕЗИДЕНТНО ЖИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ –ОСИГУРЕНИ
ПОДСЛОН,ОБГРИЖВАНЕ, КОНСУМАТИВИ И РЕЖИЙНИ-
ОТОПЛЕНИЕ,ХРАНА,ДРЕХИ И ОБУВКИ,ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЕ , ВСИЧКО
НЕОБХОДИМО ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО. ОБЩ БРОЙ – 53 ДУШИ



 КОНСУЛТАЦИИ НА РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ЗАВИСИМИ ЛИЦА – БРОЙ 87

души

 СЕСИИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА В
ГРАДОВЕТЕ: СОФИЯ,РАДОМИР,НЕСЕБЪР,ВЛАС,СИЛИСТРА,МОНТАНА,ПЕТРИЧ
- ПРИСЪСТВАЛИ ОБЩО 328 ДУШИ.

 ПРОЕКТИ
 МИНАЛИ

Проектът РД 04-25/04.03.2015 г. ”Прием и грижа за маргинални лица-бездомни
младежи и мъже над 18 год.в защитено жилище на Бетел” беше финансиран от
Фонда за социална закрила, срок 04.03.2015 г.-31.08.2015 г.



 НАСТОЯЩИ

„Отворени врати за междукултурен обмен и
доброволчество между рeхабилитантите от
защитените жилища на "Бетел"в България и
Испания” срок 27.05.2015-27.03.2016 г.

Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване
на демократични ценности, права и етика на
маргинални групи - лица със зависимости - към
промяна в обществените нагласи към тях”
срок 01.11.2014-31.01.2016 г.

Проектите се финансират по Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

 Изграждане на база №2 на „Бетел” в кв.Челопечене гр.София
http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=71340&pid=78190

С решение на МС №600/07.08.2015 г. получихме имот от Министерство на отбраната на площ
11 хектара, 8 бараки за живеене и 8 помощни сгради за безвъзмездно ползване през
следващите 10 години.Ще се изгради резидентен център за нуждаещи се от рехабилитация и
подслон лица за общо 70 души .Таргет групи-страдащи от зависимост и бездомни лица .В
момента текат усилени ремонтни дейности.Имаме нужда от
помощ от доброволци ,строителни материали, техника и
финансови постъпления.Електрическият трансформатор е разбит
и ограбен малко преди да получим имота.По тази причина все
още няма ток в имато и се затрудняват строително ремонтните
дейности.Трябва да закупим нов.
Необходими средства за инвестиции в ремонт , строителство,
оборудване - 250 хил.лева.

Получени дарения за новата база до сега:
1.Betel Internacional, Madrid , España -53 734 лв.
2.”Levi Petros”, Stockholm, Sweden- 10 637 хил.лв.

http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=71340&pid=78190


3.Дарения от частни лица и календарна кампания -8 734,67 лв.

Инвестирани и усвоени до сега 73 028 лв. от собствен принос и дарения.

Ремонтирани са 5 бр. Сгради и приспособяването им за живеене на 30 бр. Резиденти , 3
семейства на служители - директори, социални работници. Ремонтирана В и К инсталация;
поставени изолации, нови дограми , подови настилки , шпакловки, замазки, санитарни
помещения в 2 бр. сгради. Прочистена градина и паркова площ.

Предстои още:

1. Закупуване на електрически трансформатор и свързването му с мрежата .

2. Изграждане на Електрическа инсталация в имота, т.к. Старата е разбита и частично
унищожена от охранителите на охранителната фирма “Мултифорс” , опазвала имота до преди
да го получим от Областен управител.

3. Изграждане на отоплителна инсталация.

4. Оборудване на помещенията - кабели, лампи,ел. ключове и контакти, мебели, санитарни
помещения и т.н.

5. Ремонт на останалите сгради - 3 бр. - от които 1 бр.за офис и 2 бр. сгради за апартаменти
на наблюдавани жилища на семействата на бившите зависими или възрастните резиденти,
които са преминали успешно през рехабилитационната програма, но няма къде да отидат да
живеят.

6. Укрепване и поправка на оградата.

ПРЕДИ СЕГА

Преди Сега



Доброволците от Испания Разбитият и ограбен електрически трансформатор

СПЕШНА НУЖДА ОТ ПОМОЩ

1.Нужда от молитва
2.Доброволци за строително -ремонтните
дейности-кой с каквото и колкото време
може да помогне
3.Финансови постъпления Вашите
дарения може да изпратите по следния
начин



Сметка в лева/BGN/:Фондация “Бетел България”
Първа Инвестиционна Банка
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IBAN; BG87 FINV 9150 12BG N083 YL
BIC; FINVBGSF

Дарение за Фондацията чрез PAY PAL
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