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Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е една от най-мащабните превантивни
здравни програми у нас, която работи в партньорство с държавни институции, общински
власти, медицински учредения, неправителствени организации и училища. Изпълнява се на
територията на 21 общини. Тя се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария. Първото споразумение между Фонда и Министерство на
здравеопазването е подписано през 2004 година.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден пред 2002
год. с цел увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите найунищожителни болести на света – туберкулоза, малария и СПИН, както и за насочване на
тези средства към региони с най-голяма нужда.
Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани
в девет компонента.Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и
балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез превенция, диагностика, лечение, грижи
и подкрепа за хората, засегнати от заболяването. Дейностите по Програмата са неразделна
част от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани
инфекции (2008-2015 год.) и по този начин допринасят за постигане на националните цели.
Програмата осигурява географско покритие и разширен обхват с услуги за изпълнение на
индикаторите, договорени с Глобалния фонд.
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КОМПОНЕНТ 1: Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на
ХИВ/СПИН в България.
КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален
отговор на ХИВ/СПИН.
КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволно консултиране и изследване за
ХИВ чрез мрежа от ниско прагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск.
КОМПОНЕНТ 4: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите
наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни
интервенции.
КОМПОНЕНТ 5: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромската общност,
които са в най-голям риск (15-25 г.) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за
превенция и насочване, базирани в общността.
КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени
чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.
КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (1019г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора.
КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез
гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.
КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъже, които правят секс с мъже
(MСM) чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.
За изпълнение на дейностите за част от Компонентите, Министерство на
здравеопазването, в качеството си на Главен получател на средства от Глобалния фонд,
сключва договори с неправителствени организации – подполучатели на средства (НПО) и
издава възлагателни заповеди към Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Националния
център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и други (за изпълнение на услуги).
На територията на цялата страна се работи в мрежа от неправителствени организации,
ангажирани активно с превенцията на ХИВ.
Основните цели на НПО, работещи по Програмата включват:
Задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ сред групите от най-висок риск
и млади хора;
Позитивна промяна на знанията и нагласите по отношение на ХИВ и сексуално
предавани инфекции /СПИ/;
Намаляване на рисковото сексуално и инжекционно поведение;
Насърчаване на грижата за собственото здраве;
Мотивиране за ползване услугите за изследване, превенция и лечение на ХИВ и СПИ;
Промоция на активното участие и овластяване на засегнатите общности.

Издава: Община Бургас
Местен координационен офис по ХИВ/СПИН
Телефон/факс: 056/ 841 391

Мрежа от 10 НПО работят за превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи
наркотици;
Мрежа от 10 НПО работят за превенция на ХИВ в ромски общности;
Мрежа от 9 НПО работят за превенция на ХИВ сред проституиращи;
Мрежа от 18 НПО и над 1000 обучители на връстници работят за превенция на ХИВ сред
младите хора;
Мрежа от 5 НПО работят за превенция на ХИВ сред мъже, които правят секс с мъже;
Мрежа от 4 НПО работят с хора живеещи с ХИВ за предоставяне на психосоциална
подкрепа.
От 2003 год. в България се подържа и разширява мрежата от 19 кабинета за безплатно
и анонимно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС). Дейностите се подпомагат чрез
12 мобилни медицински кабинета, които функционират на територията на цялата страна.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“- www.aidsprogram.bg
На територията на гр. Бургас се реализират дейности по осем от компонентите на
Програмата.
КОМПОНЕНТ 1 - Община Бургас - Местен координационен офис с Общински
координатор и общински програмен мениджър
КОМПОНЕНТ 2 - РЗИ
КОМПОНЕНТ 3 - РЗИ - кабинет КАБКИС
КОМПОНЕНТ 4 - Сдружение „Доза обич“
КОМПОНЕНТ 5 - Фондация „Областен ромски съюз“
КОМПОНЕНТ 6 - Сдружение „Доза обич“
КОМПОНЕНТ 7 - Сдружение „Равновесие“
КОМПОНЕНТ 9 - Сдружение „Доза обич“

Местен координационен офис
Местният координационен офис по СПИН е разкрит през 2004 год. в изпълнение на
Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Министерство на
здравеопазването за реализиране на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Дейността на офиса се ръководи от общинския координатор д-р Лорис Мануелян - заместник
кмет в Община Бургас, определен от кмета на общината. Общинският координатор се
подпомага от общински програмен мениджър, избран на конкурсен принцип – Петя Чакърова.
Местният координационен офис по СПИН има за задача да:
подпомага реализирането на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на
регионално ниво с оглед ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН, както и
формиране на знания и умения в рисковите групи за намаляване разпространението на
ХИВ;
създадава необходимите организационни, методически и информационни условия за
координация и мониторинг на специфичните дейности по компонентите на Програмата на
общинско равнище;
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организира и провежда обучение на кадри от различните сектори на обществения
живот на територията на общината, което позволява да се отчете местната специфика и
създава възможност за провеждане на оперативни консултации на място;
идентифицира проблеми и потребности, приема предложения, оказва съдействие и
подкрепа от страна на местните власти при реализацията на отделни дейности и
инициативи по Програмата на територията на общината.
подготвя и/или взема участие във всички инициативи и дейности, които идентифицират
или отразяват тематиката ХИВ/СПИН на регионално ниво
представя изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” пред
институциите в гр. Бургас, ангажирани с тематиката; както и пред местните медии .
Адрес Местен координационен офис по СПИН
ул. „Гладстон“ № 47, МКЦ
Телефон: 056/ 841 391

РЗИ
РЗИ – гр. Бургас осъществява следните дейности :
Консултиране и изследване на ХИВ на място в кабинета;
Консултиране и изследване на ХИВ на терен и в други населени места, курортни
селища;
Консултиране и изследване на ХИВ в Бургаски затвор;
Промоция на безопасни сексуални и инжекционни практики, предоставяне на
презервативи, лубриканти и здравно – образователни материали;
Анонимно и конфиденциално изследване за ХИВ с бързи тестове;
Насочване на ХИВ- позитивни клиенти към лечебни заведения за болнична помощ,
изследване и лечение.

Цели на доброволното консултиране и изследване на ХИВ/СПИН:
Превенция на инфектиране с ХИВ - създава възможност за ефективна промяна на
сексуалната култура и поведение, както и за изследване на широк кръг от хора, предимно
млади, с нисък икономически статус и без здравни осигуровки;
Оказване на емоционална подкрепа на желаещите да се изследват- създаване на
възможност за приемане на ХИВ статуса в конфиденциална среда и грижи за хора,
живеещи с ХИВ.
Издава: Община Бургас
Местен координационен офис по ХИВ/СПИН
Телефон/факс: 056/ 841 391

Насочване към служби, обслужващи хора с повишен риск при необходимост осигуряване на ранни подходящи медицински грижи и лечение на ХИВ - позитивни лица,
ранна профилактика на бременни ХИВ- позитивни, с цел - предотвратяване инфектиране на
плода.
През 2004 год. стартира изпълнението на програмата, с която се създава в Бургас
КАБКИС – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и
мобилни кабинети за предоставяне на услуги по доброволно консултиране и изследване
/ДКИ/.

На 0700 130 40 – адреса на най-близкия КАБКИС
В КАБКИС Бургас се извършва анонимно изследване за ХИВ чрез вземане на периферна
кръв. Всеки, който желае може да се изследва и за Сифилис, Хламидия, Вирусен Хепатит В и
С. Изследването се провежда чрез вземане и изследване на венозна кръв – анонимно и
безплатно, по определен код. Специално обучени консултанти безплатно и анонимно
извършват консултиране на лица по въпросите на ХИВ и СПИН и сексуално предавани
инфекции /СПИ/.

Споделената с консултанта информация и резултатът от изследването за
ХИВ и останалите сексуално предавани инфекции са поверителни!!!
Адрес КАБКИС
РЗИ, ул. „Александровска“ № 120, ет. 1
Телефон: 056/807 102
E-mail: kabkis@rzi-burgas.com

Сдружение „Доза обич“
Сдружение „Доза обич“ е създадена през есента на 1999 год. Дванадесет години след
създаването си организация не е прекъсвала практическата и обучителната си дейност,
инвестирайки както в своя екип, така и в своите клиенти.
ВИЗИЯ на Сдружение “Доза обич”:
Свобода на избор за уязвимите групи в гражданско общество, даващо равен шанс за
благополучие в социален, здравен и правен аспект.
МИСИЯ на Сдружение “Доза обич”:
Сдружение “Доза обич” е неправителствена организация обединяваща експерти в
областта на наркоманиите и превенция на ХИВ/СПИН. Акцентът на дейността е поставен
Издава: Община Бургас
Местен координационен офис по ХИВ/СПИН
Телефон/факс: 056/ 841 391

върху здравния, социалния и правния статус на представителите на групи, практикуващи
рисково поведение. При своето участие в разработването на местни и национални стратегии
и програми, екипът разпространява опита си и добрите практики сред организации и колеги.
“Доза обич” е устойчива организация, както във времето, така и в общественото и
междуинституционалното пространство.
Организационни цели:
Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и полово предавани инфекции, сред
хора с рисково поведение;
Предоставяне на възможности за нормално и подобрено функциониране на хората
живеещи с ХИВ/СПИН;
Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на
употребяващите наркотици;
Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на
мъже и жени, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане;
Установяване, мултиплициране и популяризиране на добри практики в контекста на
визията, мисията и целите на сдружението.
В контекста на целите на Сдружението, екипът практикува дейности сред общности
практикуващи рисково по отношение на ХИВ/СПИН поведение-употребяващи наркотици,
проституиращи мъже и жени, лица лишени от свобода, МСМ. Не преки ползватели на
услугите са и професионални формални и неформални общности и широка общественост.
Работната насоченост на Сдружението е свързана към надграждане на стандартните
методики за здравна превенция, посредством стимулиране на поведенческата промяна на
индивидуално, групово и общностно ниво и чрез подобряване на социалния статус на
клиентите. Сдружението работи за установяване на идеологията за понижаване на вредите и
на консултативната дейност при справяне със зависимостта, като следваща логична и
потребна стъпка в проблематиката на наркоманиите.
Визирайки целите на организацията, екипът конструира усилията си в конкретните работни
направления:
1. Социални и здравни алтернативи за хора със зависимости
Една от най-разработените сфери на дейности и развитие на Сдружението са социалните и
здравни алтернативи за хора със зависимости. В това направление най-вече са застъпени
услуги за хора употребяващи ПАВ, както и подпомагането на политики обслужващи
проблематиката при наркоманиите. Работи се в две основни насоки на областта наркомании:
 понижаване на вредите от употреба на наркотици и подпомагане лечение на
зависимостта.
Дейността се практикува, развива инадгражда от дванадесет години назад. За постигане
на целите през 2012 год. екипите работиха по следните програми:
 Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 4: „Намаляване на
уязвимостта към ХИВ сред употребяващи наркотични вещества чрез увеличаване на обхвата
на групата с пълен пакет превантивни интервенции“;
 „Ограничаване разпространението на ТУБ сред хора с алкохолна и наркоманна
зависимост“;
 „Консултативно информационен център за хора със зависимости“ /КИЦ/ - Работата е
ориентирана към подпомагане лечението на зависимости на клиенти и техни близки. За
периода 2011-2012 год. През КИЦ са преминали123 човека; проведени са 184 психологични
консултации; насочени са към структури за лечение- 52 клиента.
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2. Социални и здравни алтернативи за предлагащите секс услуги срещу заплащане.
Услугите предлагани на тази целева групаса в контекста на понижаване на рисковото
поведение, в насока здравна и социална превенция. Дейността се осъществява в рамките на
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 6: „Намаляване на уязвимостта по
отношение на ХИВ сред проституиращите мъже и жени чрез увеличаване на обхвата на
групата с пълен пакет превантивни интервенции”.
2. Здравна превенция за МСМ.
В изпълнение на организационните си цели, през 2010 год. Сдружението стартира работа
и с още една уязвима по отношение на ХИВ целева група – мъже, които правят секс с
мъже/МСМ/. Дейността се осъществява в рамките на Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”, Компонент 8:„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс
с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни
интервенции“
Паралелно с практическата си работа, Сдружение „Доза обич” се старае да надгради
дейността си в полза на професионалисти и широката общественост - чрез участие в
социологически изследвания, доказване на добри работни модели, провеждане на обучения
за колеги и студенти, участие в издаване на ръководства, наръчници и т.н.
Екипът използва практиката си като база, на която да докаже и формализира добри
практики и нужди в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ.

Председател: Антоанета Радева
Тел. /факс: 056/827 547
E-mail: doseoflove@bitex.com
www. doseoflove.org

Фондация „Областен ромски Съюз”
Фондация “Областен ромски съюз” е неправителствена организация с обществено
полезна дейност, създадена по инициатива на студенти от Бургаски свободен университет.
ВИЗИЯ на Фондация “Областен ромски съюз”:
Грижата за здравето е утвърдена като основна индивидуална, общностна и социална
ценност. Общностите в България проявяват висока гражданска активност и имат равни
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възможности за социално развитие и получаване на здравни социални образователни
грижи и услуги.
МИСИЯ на Фондация “Областен ромски съюз”:
Да провежда политика на промоция на здраве и да стимулира социалното развитие на
социално изключените групи и общности. Да подпомага и стимулира пълноценната
интеграция на малцинствените етноси от ромски, турски и друг произход в българското
общество. Да насърчава развитието на потенциала на малцинствените етноси в
областта на културата, образованието и стопанската инициатива. Да участва активно в
развитието на местни структури за борба с безработицата.
Основни цели:
Да подпомага и стимулира пълноценната интеграция на малцинствените етноси
от ромски, турски и друг произход в българското общество;
Да насърчава развитието на потенциала на малцинствените етноси в областта
на културата, образованието, стопанската инициатива и международните комуникации;
Да съдейства за недопускане на дискриминационно отношение спрямо
малцинствата в Република България;
Предприемане на всякакви законови мерки за защита на членовете на
етническите малцинства в Република България, станали жертва на дискриминационно
отношение;
Да набира, организира и съхранява актуална икномическа информация с цел
предоставянето й на заинтересованите лица;
Да организира или съдейства при организирането на местни обществени
мероприятия като семинари, работни срещи, панаири, изложби;
Да предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови
контакти в страната и чужбина;
Да предоставя и изразява общите становища на членовете си с оглед постигане на
общи интереси;
Да участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата.
Основни дейности на организацията:
Проучване и оценка на икономическия потенциал на бургска област и възможности
за развитие на живеещите в нея лица от малцинствените етноси;
Проучване и оценка на равнището на бизнес познание и потребностите за
специализирано бизнес обучение на настоящите и бъдещите предприемачи и
селскостопански производители от малцинствените етноси от района, разработване,
организиране и провжедане на специализирани курсове и програми за обучение в
съответствие с потребностите на членовете на сдружението и други лица;
Да подпомага настоящи и бъдещи предприемачи и селскостопански
производители от малцинствените етноси в района при сключване на договори за
заеми с банки и други финансиращи институции;
Подпомагане членовете на сдружението и други заинтересовани лица за
установяване на делови контакти и създаване на делови отношения в страната и чужбина;
Разработване, кандидатстване и управление на проекти;
Текущ проект –работа по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ - Компонент 5:
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“Ограничаване на рисковото сексуално поведение и инжекционните практики в ромската
общност /възрастова група 12-25 годишни/ с географски фокус – община Бургас – 3 ромски
квартала „Победа”; „Меден рудник”; „Горно Езерово”.
Осъществява се сред местното население:
1. Здравно образование и промоция на здраве;
2. Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции;
3. Работа с хора засегнати от ХИВ/СПИН

Председател: Митко Доков
Телефон: 056/ 815 618
E-mail: romaunion@abv.bg

Сдружение “Равновесие”
Сдружението е основано от група съмишленици на 16.08.1999 год. с мисията да
утвърждава гражданските и човешките права; да подпомага малцинствени и социално
неравностойни групи; хора с умствени, физически и поведенчески дефицити; да подкрепя
децата, младежите и жените при тяхната реализация; да оказва високо професионална
психологическа и социално-психологическа помощ.
Сдружението насочва дейността си в областта на образованието, социалната дейност,
гражданските и човешки права.
Основни цели на сдружението са:
осъществяване на дейности, свързани с борба против дискриминацията, расизма и
защита правата на етническите малцинства;
реализиране на програми за развитие и укрепване на демокрацията и защита правата на
човека;
подпомагане утвърждаването правата на жените и равнопоставеност на половете;
работа с жени и деца, преживяли насилие;
подпомагане адаптацията на младите хора към изискванията на обществото;
реализиране на програми за социална защита на хората с неравностойно социално
положение;
профилактика на наркотични и ненаркотични зависимости;
работа с деца и юноши с делинквентно поведение;
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подпомагане социализирането на деца и младежи с физически недъзи и интелектуални
дефицити;
Регистрирано е от Бургаски окръжен съд на 01.12.1999 год. На 06.02.2002 год. е
пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а от 2005 год. е
регистрирано като организация, извършваща дейност в обществена полза.
От създаването си до Октомври 2012 год. Сдружение „Равновесие” е реализирало 40
проекта, от които 36 са приключени, а 4 са в процес на изпълнение. От тях 3 са финансирани
по Програма ФАР, а 8 от Оперативните програми на Европейския съюз.
Голяма част от работата на организацията е насочена към подобряване на образователното
ниво, социалния статус и здравното състояние на ромската общност в малките градове и
крайните квартали на Община Бургас. От 2009 год. организацията работи в областта на
превенцията на трафика на хора, а от 2011 год. управлява Приют за временно настаняване
на жертви на трафик на хора, делегирана дейност от Националната комисия за борба с
трафика на хора.
По Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск
(10-19г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора”
сдружението работи от 2004 год.. До настоящия момент функционира и се поддържа
Младежки клуб ”J. J. COOL A”, в който се предлага на младите хора подкрепа, консултации,
здравна информация, партньорство, обучения на връстници от връстници, обучения за
работа сред деца и млади хора в риск. Общински младежки клуб се управлява от специално
обучен екип от професионалисти. Във връзка продължаване работата по Програмата на
територията на Община Бургас през м. септември 2009 год. се сформирват екипи от
обучители на връстници, извършващи „аутрич” дейност, т.н. работа на терен с млади хора в
риск. До този момент екипът от обучители на връстници се състои от 40 млади хора,
младежки лидери /ученици от бургаски училища/, разпределени в 12 екипа. Всеки екип има
определен уличен терен за обхождане. Работата на терен цели промяна в знанията и
поведението на младите хора в риск: отпадащи от училище, с агресивно поведение,
употребяващи ПАВ, проституиращи и др. на територията на Община Бургас по посока на
избягването на рисковете от заразяване със СПИ, ХИВ/СПИН.

Председател: Керанка Байчева
Тел/факс: 056/ 825 601
E-mail: ravnovesie_bg@abv.bg
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АНТИСПИН КАМПАНИИ
Работещите по Програмата - представителите на НПО, местна власт и др. активно се
включват в Национални и инициират общински АНТИСПИН кампании за промоция
употребата на презервативи, безопасно сексуално поведение, изследване на ХИВ статус.
Националните кампании са свързани с отбелязване на 1 декември- Световен ден за
борба с ХИВ/СПИН, 14 февруари - Ден на влюбените и всяка трета неделя на м. май Международен ден за съпричастност към жертвите от ХИВ/СПИН. Всяка година АНТИСПИН
кампаниите имат различни мота. Мотото на Националната АНТИСПИН кампания във връзка
с 1 декември 2012 год. бе „Животът е безценен”.
Всяка година през месец юли и месец август активно се включват и в дейностите по
изпълнение на Националната лятна АНТИСПИН кампания, която обхваща градовете по
цялото Южно Черноморие: Созопол, Приморско, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Царево,
Бургас и др.
Част от Общинските АНТИСПИН кампании се провеждат през лятото и са свързани с
отбелязване на:
July Morning на концерт в Морската градина;
фестивала "Spirit of Burgas";
в края на лятната ваканция и началото на учебната година /през м. септември в Морската
градина на гр. Бургас/

През годините утвърдени партньори в кампаниите са: сдружение „КаритасСофия, клон-Бургас” и БМЧК.
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ПОСТИЖЕНИЯ
През 2011 и 2012 год. благодарение на съвместните усилия от страна на всички
работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се дължат следните постижения:
Продължава функционирането на Местен координационен офис по СПИН, като през
2010 год. е създаден и Местен обществен комитет /МОК/ по Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции /СПИ/, който оказва методическа, консултативна
и поддържаща роля при изпълнение на Програмата на местно ниво.
Поддържат се следните центрове и клубове от неправителствените организации:
ниско-прагов център за инжекционно употребяващи наркотици /Сдружение „Доза обич“/;
здравно-социален център в ромската общност /Фондация „Областен ромски съюз“/;
дневен център за предоставяне на услуги на проституиращи /Сдружение „Доза обич“/;
дневен център за предоставяне на услуги на МСМ /Сдружение „Доза обич“/;
Младежки клуб ”J. J. COOL A” /Сдружение „Равновесие“/.
Поддържа се функционирането и на 2 мобилни медицински кабинета (ММК) към
неправителствените организации /Сдружение „Доза обич“ и Фондация „Областен ромски
съюз“/ за достигане до представителите на уязвимите групи и предоставяне на услуги за
превенция на ХИВ и намаляване на рисковите практики.
Общо 7 694 лица са получили консултиране и изследване за ХИВ и са узнали своя резултат в
Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ /КАБКИС/ към РЗИБургас; Обучени са от консултантите на КАБКИС над 300 медицински специалисти от
лечебните заведения за предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване
за ХИВ;
Чрез регулярна работа на терен, от представителите на НПО са достигнали:
1 844 лица от групата на инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
7 271 представители на ромска общност;
1 525 проституиращи лица;
1 141 мъже, които правят секс с мъже;
7 882 млади хора в риск;
раздадени са презервативи и лубриканти; чисти комплекти за инжектиране. Проведено е
социално и психологическо консултиране и мотивиране за безопасни сексуални и
инжекционни практики с 3 025 сред УИН и 4 870 сред проституиращи.
714 ИУН, 1 042 лица от ромската общност, 858 проституиращи лица и 668 мъже, които правят
секс с мъже са получили консултиране и изследване за ХИВ и са узнали своя резултат;
16 лица от ИУН; 42 лица от ромската общност и 34 проституиращи лица и 29 мъже, които
правят секс с мъже са получили интензивна индивидуална психологическа подкрепа- т.н.
услуга „водене на случай“;
105 867 бр. са раздадените комплекти за безопасно инжектиране.
Извършени са 1 355 медицински прегледи за диагностика и лечение на сексуално предавани
инфекции /СПИ/ на лица от ромска общност и 542 медицински прегледи на проституиращи
лица; 240 медицински прегледа в групата на МСМ; с 777 лица, лишени от свобода от
Бургаския затвор са проведени здравно-образователни беседи;
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На терен работят с представители на рисковите групи 200 сътрудници - медицински и
социални работници.
Преминали са обучение по превенция на ХИВ/СПИН:
12 млади лидери от ромска общност са завършили обучение за работа по превенция на
ХИВ/СПИН в общността; 60 млади хора, обучители на връстници са повишили своите знания
в обучения за превенция на ХИВ/СПИН чрез обучения на общинско и национално ниво:
 на Лятно училище по превенция на ХИВ сред младежи по метода „Връстници обучават
връстници”, което традиционно се провежда в НДЕК „Ковачевци”, с. Ковачевци, община
Радомир;
 на Есенно училище за напреднали в НУЛЦ на БЧК, с. Долни Лозен;
 на тридневно изнесено обучение в гр. Царево на тема: "Аутрич дейност" по метода
„Връстници обучават връстници“

 на двудневно изнесено обучениев в гр. Поморие на тема: „Супервизия на аутрич
дейността“
 на тридневно изнесено обучение в гр. Китен на тема: "Усъвършенстване не
комуникативните умения. Решаване на конфликти. Работа с недоброволни клиенти” .

360 деца и подрастващи от социални заведения са обучени от обучители на връстници по
теми за: превенция на ХИВ/СПИН, СПИ и сексуално рисково поведение.
По време на кампании са достигнати до 36 444 млади хора.
Общо са раздадени 39 796 бр. здравно - образователни материали /ЗОМ/. /За 2011год.14 288 бр. и за 2012 год. – 25 508 бр./
Общо са раздадени 599 528 бр. безплатни презерватива сред целевите групи. /За
2011год.- 227 847 бр. и за 2012 год. – 371 681 бр./
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Публикуват се редовно прессъобщения, относно дейността на Програмата на страницата
на Министерство на здравеопазването и на общинския сайт.

Изградената в годините добра мрежа на партньорство и сътрудничество с държавни
институции, с медицински и социални служби, Младежки структури, Полиция, Училища,
Медии продължава да се поддържа, с което още веднъж се доказва зрялостта и
устойчивостта на бургаския екип, работещ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
За това говори и получената на 01.12.2012 год. грамота на Местен координационен офис
по СПИН в Община Бургас от Министерство на здравеопазването за ефективна работа за
развитие на общинска политика за превенция на ХИВ/СПИН - Признание за положения труд и
усилия през изминалите години.

ЧЕСТИТО!
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