
Проект ПРИБЕЖИЩЕН ДОМ "КЪЩА 

БЕЗ РЕШЕТКИ" в подкрепа на хора, които са 

излежали присъда или са в специфично социално 

положение. 

 

Идеята на проекта: 

1. Настаняване на бивши затворници и бежанци за 

период от една година. 

 

2. Създаване на лични и социални навици, които ще ги подготвят за социална 

интеграция и за водене на почтен живот, основан на положителна стратегия, която да 

гарантира участието им в различни сфери на обществения живот, основано на равните 

възможности, като метод за предотвратяване на завръщане към предишни стари 

непочтени навици. 

 

 3. Осигуряване на професионална помощ, състояща се от следното: придобиването на 

умения, които ще помогнат на хората в нужда да намерят работа и да си изкарват 

прехраната по социално-отговорен начин; усвояване на житейски и социални умения - 

/много затворници имат сериозни борби със социалния живот във външния свят и не 

могат да контролират емоциите си/ и не на последно място необходимостта от 

специализирана помощ, което отговаря на специфичните нужди на всеки. 

4. Предоставяне на възможност да приемат нови поведенчески модели, основани на 

християнските ценности, помагайки им да си намерят работа, като им се показва 

доверие и подкрепа при решаването на някои от техните проблеми. Бидейки част от 

църковния живот и служение, те започват нови приятелства и партньорства. 

  

Защитено жилище е апартамент, отдаден под наем за една година с капацитет за 

четирима души. Хората в нужда получават безплатно подслон, храна, дрехи и малко 

джобни пари за ежедневни нужди. За период от 3 до 6 месеца те трябва да си намерят 

работа и да достигнат състояние, в което да могат сами да се грижат за себе си. Важно е 

за тях да разберат, че те са приети и да бъдат насърчавани да продължават в „новото 

начало” на живота си. След като си намерят работа трябва да започнат да плащат за 

квартира и храна. В края на годината те трябва да си намерят друго място, където да 

живеят извън защитеното жилище. Те ще имат време да се научат как да: 

 

    1. Разпределят финансите и времето си; 

    2. Да изградят съзнание за легалност и законност; 

    3. Да укрепят положителните връзки със семейството и социалната среда; 

    4. За да бъдат мотивирани в търсенето на работа и развитие и да им се посочат 

умения, които могат да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда; 

    5. Да развият чувство за отговорност; подобряване на образователната им 

квалификация; обучение в професионални умения, които да ги направят в състояние да 

се върнат в обществото с добри шансове за независимост, като живеят живот в рамките 

на закона. 

    6. Да установят по-дълбоко разбиране за новия живот в християнската вяра. Бидейки 

част от църквата ще биват мотивирани за личностна промяна и провокирани за нов 

стил на живот и мислене. 

Капацитетът на защитеното жилище е 4 човека. 
 


