
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
 

 ПО ПРОЕКТ  
 
 

”НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ –  
РАЗКРИВАНЕ НА  КОМПЛЕКС ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ  

ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С  УВРЕЖДАНИЯ   
НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 18 Г.  В ОБЩИНА РУСЕ” 

 
 

Дата: 25.02.2015 г., Час: 10:00, Място: Хотел „Вега“, 
 гр. Русе 

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 
 
 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 Г. 

 ДО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 Г.: 
 
 
 
 Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
 Сформиране на екип за управление на проекта: 
         ръководител                            технически сътрудник 
 координатор                             юрист 
 счетоводител                           експерт комуникации  
 
 
        
        

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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• Наети са двама външни експерти, социални работници с цел 

подпомагане дейностите по проекта и изготвяне на вътрешни 

правила и процедури в трите ЦНСТ. 

 

• Назначени са допълнителни специалисти за изпълнение 

дейностите по проекта: 

 

        1 - консултант-методист;  

 2-ма психолози;  

         3-ма  възпитатели; 

 3-ма медицински специалисти; 

         1 - рехабилитатор; 1 психиатър; 1 детски прихиатър; 1 логопед;  

                  
Инвестира във вашето бъдеще! 
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Изпрaтено е искане за изменение в договора със сключване на 

допълнително споразумение (Анекс) за промяна в: 
 

1. срока на изпълнение от 14 месеца на 18 месеца; 

2. екипа за организация и управление на проекта; 

3. промяна и включване на допълнителни специалисти; 

4. общата стойност на проекта от 388 276,66 лв. на 633 703,82 лв.; 

5. специализирания транспорт; 

6. целевата група - Деца и младежи с увреждания от ДДЛРГ  

7. нови длъжности, които са в помощ на персонала – „Социален 

асистент” – 6 лица; техник-поддръжка  – 3 лица.  
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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  Подготовка и провеждане процедури по ЗОП 

 

   -   Проведени са процедури за избор на изпълнители по чл.14, 

ал.5 от ЗОП.  

 

Сключени са следните договори:  

• за изготвяне на информационни материали за 

информираността и публичността на проекта с ЕТ „Персонал 

Консулт-Ганчо Попов“; 

• за  доставка на играчки с фирма „Викинг Сервиз“ ООД; 

• за  доставка на материали/пътни чанти с фирма „Медиком“ 

ООД;  

• за специализиран транспорт с фирма „Санси“ ООД; 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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• за  доставка на консумативи/медикаменти с фирма „Оптима 09“; 

• за  доставка на материали/одеяла и бельо с фирма „Медиком“ 

ООД; 

• за  доставка на дюшеци за рехабилитация с фирма „Прохарт - 

Р“; 

• за  доставка на материали/барбарони с фирма „Прохарт - Р“; 

• за трудова медицина с фирма „Санси“ ООД; 

• за консумативи/ хигиенни с фирма „Санси“ ООД; 

• за кетъринг с фирма ЕТ „Краси Иванчев – Мони“. 

    

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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 Дейност 2: ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

 На 29.10.2013 г. се проведе откриваща пресконференция по проекта. 
Направена беше презентация на основните параметри на проекта, 
неговите цели, предвидените дейности и целевите групи.  

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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 На 16.07.2014 г. се проведе информационен ден по проекта. Беше 

направена презентация на изпълнените и предстоящите дейности по 

проекта, както и на управлението и изразходването на средствата по 

него.    
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  Беше проведена  процедура по чл. 14, ал. 3 от ЗОП за избор на 
изпълнител, който да изготви информационни материали за 
информираността и публичността по проекта. Беше подписан 
договор с ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов“ 

 

 Изработени бяха информационни табели – 4 бр. и 
информационни плакати – 50 бр. 
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 Изработени бяха дипляни – 700 бр. и информационни брошури – 

800 бр.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Публикации и обяви в местната преса, радиосъобщения, 

информация на сайта на Община Русе и в местните електронни 

медии за хода на проекта.  
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  На 17.04.2014г. екипът на проекта организира Ден на 

отворените врати. Целта на инициативата беше, в неформална 

обстановка и по достъпен начин, представители на местната 

общност да бъдат запознати с дейностите по проекта и 

социалните услуги, които ще бъдат предоставяни в трите 

центъра “Вяра”, “Надежда”, “Любов”.                                          
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  Дейност 3: Подбор и назначаване на персонала в 
новоразкритите социални услуги – три центъра за 
настаняване от семеен тип 

 

 Сформирана е комисия за подбор на персонала и след 
проведен подбор са назначени:  

 

 Управител –   1                              Детегледач  -  27  

 Счетоводител –1                           Медицински сестри -  2 

 Социален работник -  3                Хигиенист -  3 

 Домакин – 1                                   Социален асистент – 5 

     Техник-поддръжка – 3  

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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 Дейност 4: Подготовка за преместване на децата и младежите от 
целевата група и настаняването им в новоразкритите социални 
услуги; 

 

 На 13.11.2013 г. е получен актуализиран списък от ДАЗД с деца/лица, 
които са обект на подготовка за преместването им от целевата група и 
настаняването им в новоразкритите социални услуги.  

 

 Екипът от наети специалисти и пeрсоналът извършиха периодични 
посещения.  

 

 Изготвена е детайлна програма за преместването на децата и 
младежите от  консултант-методиста. 
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  Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип 

• Във връзка с издадени заповеди от Кмета на Община Русе на 01.05.2014 г., стартира социалната услуга в 

три ЦНСТ-Русе: 

• Заповед № РД-01-1161/30.04.2014г. за разкрита социална услуга  „Център за настаняване от семеен тип“ в 

град Русе на  ул.”Котовск” № 12; 

• Заповед № РД-01-1162/30.04.2014г. за разкрита социална услуга  „Център за настаняване от семеен тип“ в 

град Русе на  ул.”Котовск” № 10; 

• Заповед № РД-01-1163/30.04.2014г.  за разкрита социална услуга  „Център за настаняване от семеен тип“ 

в град Русе на  ул.”Будапеща” № 2А; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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• Капацитетът на всяка една от услугите е 12 + 2 места 

за настаняване на деца от общността при възникнала 

необходимост. Към момента в трите центъра са 

настанени общо 38 потребители – 36 деца и младежи  

(28 деца и младежи от ДДУИ и 8 деца и младежи от 

ДДЛРГ) и 2 деца от общността настанени по спешност.   

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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 Водят се регистри за предоставяне на СУ във всеки един от 

разкритите ЦНСТ, за настанените в: 

 

         - ЦНСТ „Вяра” 14 лица, от които 13 деца и 1 младеж; 

         - ЦНСТ „Надежда“ 12 лица, от които  2 деца и 10 младежи; 

         - ЦНСТ „Любов” 12 лица, от които 10 младежи. 

 

• Оформени са  38 броя досиета на потребители на социалните 

услуги , които включват – ПППротоколи, план за действие, 

социален доклад. Досиета на потребителите на услугите,  се 

окомплектоват и периодично се актуализират и допълват.  

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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• Услугите в центъра се предоставят съгласно действащата 
нормативна база - Методиката за предоставяне на СУ в 
ЦНСТ за деца/младежи, ЗСП, ППЗСП. Водят се регистри за 
потребителите. 

 
• Всеки месец се изготвя и утвърждава график за работа на 

наетия персонал в ЦНСТ. 
 
• Изготвят се месечни отчети от наетите в ЦНСТ лица.  

 

 

 
 
 

Инвестира във вашето бъдеще!  
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Изготвени са и  са утвърдени  правила, процедури за предоставяне 
на СУ: 

 

• Методика за подбор на персонал;  

• Етичен кодекс на служителите; 

• Етичен кодекс на работещите с деца; 

• Процедура за действие при пожар, бедствия, аварии; 
инфекциозни заболявания и други критични ситуации; 

• Процедура за взаимодействие в случай на насилие и 
злоупотреба с дете и дискриминация; 

• Процедура за уведомяване на компетентните органи и 
родителите/настойниците при инцидент, който засяга живота и 
здравето на дете, ползващо услугата; 

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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• Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали;  

• Процедура за обучение на служителите; 

• Процедура за достъп до информация за потребителите, с оглед 
запазване на нейната поверителност; 

• Процедура за действие при сигнал за упражнено насилие върху 
дете от страна на член на персонала, децата или други лица; 

• Процедура за вътрешен контрол за функциониране на услугата; 

• Процедура за защита от насилие, злоупотреба и 
дискриминация; 

• Пропускателен режим за достъп на външни лица; 

• Правилник за вътрешния трудов ред. 

 
 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 Резултати от проекта:  

 Разкрити от 01.05.2014г. три нови социални услуги – ЦНСТ „Вяра“, „Надежда“ и 

„Любов“; 

 Настанени са 8 деца и 20 младежи с увреждания - умствена изостаналост, от 11 

специализирани институции от територията на цялата страна; 

 Настанени са 5 деца и 3 младежи с увреждания  от 2 дома за деца лишени от 

родителска грижа от територията на област Русе;  

 Настанени по спешност са 2 деца от общността; 

 Назначени на трудови договори са 49 лица, като персонал, ангажиран в 

новоразкритите социални услуги; 

 Наети на граждански договори са 13 физически лица за изпълнение на 

експертни и подкрепящи дейности; 

  12 от децата посещават училище, 8 от младежите посещават училище и 2 от 

децата посещават СДГ „Зора” 

 4 от децата ползват социални услуги в общността – КСУДС и  ДЦДУ „Мечо Пух“; 

 24 от младежите  ползват социални услуги в общността КСУДС и ДЦМУ.  

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 
20 



ДЦМУ 
Отдел ХУСУ 

КСУДС 

ОД на МВР 

ЦНСТ 

„ВЯРА“ 

РЗИ 

ОПЛ 

МБАЛ 

ЦПЗ 

Община Русе 

Социални услуги 

 в общността 

РИО на МОН 

ПУ “П. Берон” 

ОУ “В. Априлов” 

ПГПТ “А. Буров” 

СДГ “Зора” 

Дирекция  

“Социално подпомагане” 

ДЦДУ  

“Мечо Пух” Отдел  

“Закрила на детето” 

ЦНСТ 

„НАДЕЖДА“ 

ЦНСТ 

„ЛЮБОВ“ 

РУ „Ангел Кънчев“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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ЦНСТ „ВЯРА“ 

 

град Русе 

 

 

 

 

ул. „Будапеща„ № 2 А 
 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 

 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

22 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Персонал в ЦНСТ „ Вяра“: 

  

Детегледачи – 9 бр. 

 

Социални асистенти – 3 бр. 

 

Хигиенист – 1 бр. 

 

Техник-поддръжка на сгради и машини – 1 бр. 

 

Социален работник – 1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Потребители, настанени в ЦНСТ „Вяра“: 
  

месец май – 7 деца и 1 младеж /ДДУИ/ 

  

месец юни – 2 деца /от общността/ 

  

  месец септември – 4 деца /ДДРЛГ/ 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 24 

 Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 



 

 

 ПУ „Д-р Петър Берон“ – 7 
потребители; 

 ОУ „Васил Априлов“ – 2 
потребители; 

 ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – 1 
потребител. 

 

 

 ДЦДУ „Мечо Пух“ – 3 
потребители; 

 ДЦМУ – 1 потребител; 

 Клуб по танци към КСУДС – 1 
потребител; 

 Клуб „ Сръчни ръце“ към 
КСУДС – 1 потребител. 

 

 

 

 

 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебни заведения, които 
децата посещават 

 
 
 

Социални услуги, които децата 
посещават 

Инвестира във вашето бъдеще! 25 



 
 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 

РАЗБИРАНЕ 

ТОЛЕРАНТНОСТ 
 

ТЪРПЕНИЕ 
 

СЪПРИЧАСТНОСТ 
 

НАСОЧВАНЕ 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 

НАШИТЕ 

СТЪПКИ 

26 



Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

АДАПТАЦИЯ 

ЕМОЦИОНАЛНА 
СТАБИЛНОСТ 
 

НОВИ СОЦИАЛНИ 
УМЕНИЯ 
 

ЧУВСТВО ЗА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
 

РАЗВИТИЕ НА 
ОТНОСИТЕЛНА 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 

ТЕХНИТЕ 

СТЪПКИ 
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Нашите 
празници  

 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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ЦНСТ „НАДЕЖДА“ 

 град Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестира 

във вашето 

бъдеще! 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 



Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 

• В ЦНСТ «Надежда» се предоставя 24-

часова висококачествена грижа за деца и 

младежи с увреждания, ориентирана към 

индивидуалните им потребности. 

Центърът е с капацитет 12 места плюс 2 

допълнителни, в случай на нужда от 

спешно настаняване на дете в риск от 

общността. Към момента имаме 

настанени 12 потребители, от които 1 

дете и 11 младежи. 
 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 30 



 
В ЦНСТ “Надежда” са настанени: 

 

 

 7 младежи от ДДУИ с. Горски Сеновец 

 1 младеж от ДДУИ град Мездра 

 1 девойка от ДДУИ с.Васил Друмев 

 1 девойка и 1 дете от ДДЛРГ с. Брестовица 

 1 девойка от ДДУИ с. Илаков рът 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

Нашите деца! 
 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Училища и социални услуги, 

които децата посещават: 

 
 Трима потребители (1 младеж, 1 девойка и 1 

дете) посещават ПУ „Д-р Петър Берон“ в град 

Русе; 

  9 младежи посещават Дневен център за 

младежи с увреждания; 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Екипът се състои от общо 16 

души обучен персонал: 

  

 9 детегледачки; 

 2 социални асистенти; 

 1 медицинска сестра; 

 1 социален работник; 

 1 техник-поддръжка на сгради и машини 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

Основните задачи на Центъра 
са: 

 

 

 

 

 

• Задоволяване на основните жизнени потребности 

на децата от храна, подслон, сигурност и 

осигуряване условия за тяхното надграждане; 

• Осигуряване на равнопоставено участие в живота 

на общността чрез равен достъп на децата и 

младежите до училище, дневен център за деца и 

младежи; 

• Осигуряване на достъп до специализирани 

здравни, социални и образователни услуги в 

общността. 

Инвестира във вашето бъдеще! 
35 



 

Случаят „Борислав“ 

• Трудностите преди… 

• Успехите сега! 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Договор BG051PO001-5.2.12-0015-C0001 

Проект: „Нашите деца са нашата 

отговорност -разкриване на комплекс 

от резидентни услуги за деца и 

младежи с увреждания 

на възраст от 3 до 18 г. в община 

Русе“ 

Бенефициент: Община Русе 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ  

ОТ  

СЕМЕЕН ТИП 

 

„ЛЮБОВ“  

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  

“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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ЦНСТ „ЛЮБОВ“ 
• Капацитетът на центъра е 14 места, от които 12 са заетите. 

Социалната услуга ЦНСТ е услуга от резидентен тип, която 
предоставя пълноценно израстване и развитие на деца, 
младежи и девойки с увреждания, лишени от родителска 
грижа. В центъра, функционира среда, близка до семейната, в 
която децата и младежите получават адекватна и индивидуална 
грижа.  

• В ЦНСТ „ЛЮБОВ“ са настанени младежи и девойки от 18 до 
22години, от които 4 девойки и 8 младежи. 

За тях се грижат: 
9 детегледачки 

2 социални асистенти 
1 чистачка 

1 медицинско лице 
1 социален работник 
1техник-поддръжка 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

38 



Нашите младежи и девойки 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Нашите празници през 

2014 година 
 

 1. Посещение в Еко музея гр. Русе. 

2. Празненство по случай деня на 
хората с увреждания на 03.12.14 г. 

3. Посещение от аниматорска група 
„Веселяците“ в ЦНСТ,  по случай 
предстоящите коледни и 
новогодишни празници. 

4. Посещение от доброволци с 
Рождествени кутии за младежите и 
девойките. 

5. Вътрешно коледно тържество. 

6. Всички потребители посетиха 
Дневния център за младежи с 
увреждания преди Нова година и 
им беше организирано тържество. 

7. Празненство за рождения ден на 
Мирослав на 20.02.2015 г.   

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  
“ Да не изоставяме нито едно дете”, 

 Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 40 



                             НАШАТА ИНТЕРАКТИВНА СТАЯ 

             

            Интерактивното обучение разглежда обучението като 
изграждане на мост между наличните знания и новия 
материал. 

             Интерактивното обучение се основава на идеята, че 
ефективно се учи, когато наличните знания и опит се оценяват, 
активират и развиват. 

Видове методи на обучение: 
 
Неинтерактивен - системата въздейства върху друга чрез 
еднопосочни действия или съобщения, които не са породени от 
предхождащо взаимодействие с отсрещната система.  
 
Реактивен - системата взаимодейства с друга система, като 
реагира еднократно на действие или съобщение получено от 
отсрещната система.  
 
Интерактивен - системата контактува чрез поредица от 
действия и/или съобщения с друга система/системи като всяко 
действие или съобщение е свързано и породено от 
предишните такива.  
 
Стил на учене 
 
Визуален                  Физически                          Външноличностен 
Слухов                       Логически                          Вътрешноличностен 
Вербален 
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След настаняването в ЦНСТ 
1. По-малко потребители, повече персонал, 

което води до по-добро обслужване на 
младежите и девойките. 

2. Усещането за семейна среда. 

3. Посещения на услуги и училища в града. 

4. Здравните, социалните им нужди, както и 
зъболекарските, се посрещат адекватно. 

5. Индивидуална грижа и привързаност от двете 
страни. 

6. Работа със специалисти с цел интелектуално 
развитие. 

7. Усвояване на ежедневни потребности, 
здравни, образователни, потребности в 
свободно време и социално включване. 

 

 

 

Напредък на потребителите 
1. Бърза адаптация в новата за тях среда. 

2. Развиване на самостоятелност при 
ежедневните потребности. 

3. Осигуряване на време за любими 
занимания и разходки с придружител. 

4. Посещение на ДЦМУ и други услуги в 
общността. 

5. Празнуване на всички празници. 

6. През изминалия период от 
настаняването, емоционалното 
състояние на младежите и девойките е 
стабилно. Изоставането по всички 
показатели на нервнопсихическото си 
развитие трудно може да бъде 
преодоляно, но се полагат максимално 
усилия за известно компенсиране.  
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МНЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СПОМОГНАЛИ ЗА НАПРЕДЪКА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦНСТ „ЛЮБОВ“ 
 

• С. вече не стои изолирана и сама, а се включва в групови игри, пее и прави кълбо напред 

• Н. танцува с хореография и свири на новата си йоника, грижи се за безопасността на останалите 
младежи и е лидер в къщата 

• И. започна да се усмихва и да се включва в занимания с останалите, подрежда дървените фигурки 
според цвета им на правилното място 

• С.  успява да се покатери на шведската стена в комплекса, (а се страхуваше от стълби), играе 
баскетбол и вече обича да спортува 

• Р. от ноември не е хоспитализирана в психо диспансера в гр. Бяла 

• А. ходи с удоволствие на Дневен център и все по-рядко се самонаранява 

• М. вече се храни с нормална темпо и може да го прави самостоятелно 

• В. изразява положителни емоции и се включва в игри с топка, заедно с другите 

• С. се сприятели с И. и се чувства спокоен в негово присъствие, все по-рядко се самоизолира 

• К. вече не изпада в кризи, обича да рисува и да пее 

• П. помага за всички дейности в къщата – сервира, отсервира, почиства масите и подрежда 
дневната стая 

• П. сам избира какво да облече и обича да се разхожда в двора самостоятелно и да разглежда 
книжки 

• Опознавателни срещи. 
– Създаване на доверителни отношения  

• В институциите по места 

• Гостуване в къщите  

– Анализ за най-подходящо настаняване 

• Придружаване в адаптацията. 
– Работа с младежите и девойките - разпознаване на психичното страдание   

– Работа с персонала – специфика на работа с хора с психично страдание 

• Подкрепа за автономност.  
–  Подкрепа на субекта и внимание към неговата проява -  ресурс и изобретения.   
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Когато се смее дете, усмихва се небето 
Ние твърдо защитаваме позицията, че децата с 

увреждания имат право да развиват потенциала си, за да 
се забавляват и учат. 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Присъединете се към нас и нека заедно създадем 
чудо за децата ни! 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
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