
 

 

През 2012 година приключихме удовлетворени от добре свършената 

работа, многото иновативни модели и практики, които можем да споделим, и с 

много нови идеи за 2013 година. 

Успехите ни са плод на много, и най-вече, екипна работа, 

нестандартни подходи към всеки проблем и оползотворяването на силните 

страни на всеки член от екипа. В резултат на това успяхме качествено и 

ефективно да изнесем много „дини под една мишница”: 

1. Нови форми на фондонабиране, за да са пълноценни дейностите с децата в 

Центъра за работа с деца на улицата и техните семейства: 

• Две успешни издания на „Благотворителен базар без аналог” – уникална 

формула за набиране на средства, с която се гордеем и в която с желание 

се включиха, като участници и гости, много наши приятели, партньори, 

деца, приемни родители и близки; 

• Вихреното ни участие в еко фестивала „Узана поляна фест”, в което не 

само че предизвикахме фурор с нашия щанд за еко изделия, участието си 

във всички анимации за деца и възрастни, но и предизвикахме интереса и 

уменията на учители и НПО сектор с обучението си „Учене чрез 

преживяване”; 

• Създадохме, в партньорство с Професионална гимназия по облекло в Русе 

уникален продукт – нашите еко торбички „ЕКОтворителност”, които също 

се превърнаха в емблема и източник на благотворителни средства; 

• Разработихме и популяризирахме програма от 7 обучителни модула 

„ЕКсперт“, които вече набират скорост и все по-голям интерес сред 

професионалисти в социалната сфера; 

• Успешно, с иновативен PR, приложихме и традиционните си форми за 

фондонабиране – коледните и мартенски базари с ръчно изработени 

изделия. 

2. Използването на допълнителни ресурси за дофинансиране на Центъра за 

настаняване от семеен тип, помогнаха много за подобряване на живота на 

децата в т.нар. „Розова къща”: 

• Интеграционните добавки и помощите по ЗИХУ донесоха на децата 

торманиев килим, люлка и фотоапарт. 

3. През 2012 година получихме и много дарения в натура, което показва 

доверието, което сме спечелили в лицето на нашите дарители – децата от 

ЦРДУ ходиха безплатно на басейн в базата на Професионална гимназия по 

речно корабостроене и корабоплаване; участваха в различни форми на 

Общински детски център – модерни танци в „Мираж“, спортна гимнастика 

и брейк; 



 

 

4. Усилията ни в Семейното планиране се увенча с много направления по тази 

услуга от ОЗД и поставени 10 вътрематочни спирали на жени от рискови 

групи, което е 30 % увеличение в сравнение с предишни години; 

5. Превенцията на изоставянето на бебета и малки деца придоби нови 

измерения със сключеното споразумение през април 2012 с МБАЛ Русе, 

РДСП, ДСП Русе и „Еквлибириум” за работа на ниво АГ и детско отделение, 

включително и работата с недоносените бебета, които до този момент се 

настаняваха в отделението за недоносени на ДМСГД Русе, без информация 

към когото и да е и без възможност за своевременна работа със 

семействата на тези бебета за преодоляване на риска от тяхното 

изоставяне; промяната в целевата група на звено „Спешен прием”, така че 

през него през годината преминаха няколко бебета и си отидоха в къщи, в 

приемно семейство или бяха осиновени; 

6. Голяма крачка направихме заедно с колегите от ОЗД и със съдействието на 

РДСП и Община Русе в разширяването и подобряването на приемната 

грижа: две изоставени бебета бяха настанени директно от родилно 

отделение в приемни семейства и в кратки срокове бяха осиновени; 

нашите приемни родители доказаха, че са изминали дълъг път и вече 

наистина са професионалисти – приеха да се грижат за деца с увреждания 

или хронични заболявания от ДМСГД Русе, а също така се погрижиха и за 

братче и сестриче от закрития ДМСГД Широка Лъка, без да позволят те да 

бъдат разделени, поради уврежданията на момиченцето; апробира се 

успешно моделът за подбор и обучение на приемни родители и 

осиновители по програма PRIDE; по покана на Община Русе сключихме 

споразумение за безвъзмездно партньорство по проект „И аз имам 

семейство” и работим отлично с техния екип, като им предоставихме и 

база на територията на КСУДС; 

7. ОДМВР Русе разпозна в лицето на нашите психолози най-подходящите 

експерти и през цялата година те предоставяха своята психологическа 

експертиза за нуждите на полицията срещу заплащане, което е и добър 

стимул за развитието на екипа; 

8. Програмата „Ранна интервенция”, със своя семейно ориентиран подход, 

доказа своята устойчивост и доверието, с което се ползва сред 

семействата на деца с увреждания – един от обучените специалисти по 

програмата беше поканен да напише статия и тя намери своето достойно 

място на страниците на специализираното списание „Педиатрия”; целият 

екип участва през годината в много национали форуми, свързани с 

проблемите на семействата с деца с увреждания и техните специфични 

нужди; получиха и голямото признание за техния професионализъм от 

страна на техните учители - Фондация „Карин дом”; 

 



 

 

9. Получихме обективни, поради факта че са външни за нашата организация, 

оценки за нашата работа от ФИЦЕ България, които изготвиха комплексна 

външна оценка на работата в Комплекса с доставчик „Еквилибриум”; ДАЗД 

- след проверката на Центъра за обществена подкрепа дадоха високата си 

оценка за работата на екипа; НОУ ХАУ центъра - за успешния модел на 

деинституционализация и успешното закриване на ДМСГД Тетевен; 

10. Висока оценка за нас са и поканите за участие в изработването или 

промяната на национални и местни политики, свързани с грижата за 

децата; участието ни в работни групи за законодателни промени; наградата 

на НПО портала за най-посещаван сайт и водещата роля на екипа ни в 

закриването на 9 институции в страната; 

11. Международното ни представяне също бележи трайно добро ниво с 

многобройните покани за участие в различни международни фoруми на 

Дейвид Бисет; посещението на белгийски академици в КСУДС, за да 

почерпят от нашия опит в справянето с проблемите на родилки от рискови 

групи; посещението на вицепремиерa от Приднестровието и френското 

културно аташе в Румъния в „Розовата къща”; 

12. Екипът участва в многобройни обучения за подобряване на своята 

квалификация и сверяване на часовниците; 

13. Разработихме и успешно приложихме нов начин за работа с училищата в 

Русе, а именно един нов формат за обучение на млади лидери под надслов 

„Благотворец Храбър” с основен акцент – самостоятелно изготвяне на 

проект и неговото реализиране от средношколци от различни училища в 

града с благотворителна цел. Включиха се над 40 ученици и в резултат на 

обучението, в продължение на повече от месец, децата реализираха свои 

проекти, насочени към децата в ЦРДУ – прекрасен и различен празник, 

посветен на Деня на Европа, великденски празник, направиха и коледни 

кутии – подаръци за децата, както и самостоятелен проект, който защитиха 

пред Американския съвет, за закупуване на коледна украса за празника на 

децата в комплекса, почерпка и подаръци за тях. 

14. Успешно реализирахме и три издания на друга нова форма за изява на 

млади хора – „Музикална академия”, където те намериха свое място за 

мечтите и способностите си, без да е задължително професионално да се 

занимават с музика или други изкуства; 

15. Реализирахме и свои нови издания – „Оценка на риска в организацията”; 

филмът „Да бъдеш родител”, материали, свързани с дейности по 

превенция на насилието, публикувани в сайта на РИО на МОMН Русе, по 

покана на експерти от РИО за участие в техен проект „Училище без 

насилие” и изготвяне на публикацията; 

16. Изградихме добра връзка с Областна администрация Русе по темите, 

свързани с деца и грижата за тях. 


