
КАКВО ПРАВИ 
ЕДНА ПРАКТИКА ДОБРА!?



ПРАКТИКИТЕ В КСУДС – В СИНХРОН С НАЦИОНАЛНИ И 
РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

 Изпълнение на националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“;

 Областна и общинска стратегии за развиване на социалните услуги 
и преход от институционална грижа към грижа в семейна среда и 
общността;

 Проект „ПОСОКА: семейство“, който включва закриване на ДМСГД 
Русе;

 Проект “Детство за всички” – за деинституционализацията на деца 
и младежи с увреждания;

 Проект “И аз имам семейство” , който включва развитие на 
приемната грижа в Община Русе;

 Проект “Чуй детето” на ИСДП – за реформа в правосъдната система 
за щадящо изслушване на деца жертви или свидетели на 
престъпления;



ГЪВКАВИ УСЛУГИ = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 Периодично актуализиране на предлаганите в КСУДС социални 
услуги, в зависимост от нуждите на потребителите; 

 Развиване на нови услуги – последната е свързана с 
разкриването на специализраното помещение “Синя стая”;

 Надграждане на съществуващите социални услуги (Ранна 
интервенция за деца със специални потребности, Ранно детско 
развитие, Плей групи);

 Преустройство на звено „Спешен прием“ за прием на 
новородени деца;

 Мобилен компонент във всички направления на предоставяните 
услуги в КСУДС;

 Търсене на ресурси за подобряване качеството на услугите и 
материална подкрепа на семействата извън делигирания от 
държавата бюджет на услугите;



ГЕНЕРИРАНЕ  НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ = 
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 Реализирани са два проекта по ранна интервенция – обучени 
специалисти, ресурсна игротека, публикации;

 Партньорство и включване в проекта на „Надежда и домове за 
децата“ – „Стратегическа деинституционали-зация на грижата за 
деца 0 до 3г.“;

 Проект “Уверени родители за успешни деца (Игротека за 
родители)”- нов проект на Сдружение “Еквилибирум”;

 Фондонабиране;

 Акумулиране на дарения в натура;

 Доброволни услуги;



Мотивация на екипа

 Високи очаквания

 Високи предизвикателства

 Високо ниво на подкрепа

 Професионално развитие

 Резултати за децата  

 Обучители по програма „ЕКсперт“

 Супервизори на други услуги

 Търсени като консултанти и експерти

ИНВЕСТИЦИИ В ЕКИПА = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



ИНВЕСТИЦИИ В ЕКИПА = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 «Ранно детско развитие. Ранна интервенция.»,  «Карин Дом» -
Варна, 2011-2012г.;

 «АКТИВНА семейна подкрепа» и Подхода «IMPAKT», д-р Дейлия 
Поп, «Надежда и домове за децата», 2012г., 2014г.;

 Подкрепа на безопасен семеен живот за деца, Даяна Вайц, 
Фран Хауард, Великобритания, 2012г.;

 Програма «PRIDE», ФИЦЕ-България, 2012,2013г.;

 «Кризисна интервенция» и «Качествено управление и 
предоставяне на социални услуги», по проект на АСП, 2014г.;

 Програма за вътрешни обучения;

Развитие и надграждане на професионалния капацитет



Консолидиране на теоретични основи и ценности в 
социалната работа

 Модели на работа насочени към цялото семейство –
системен, семейно-ориентиран;

 Работа със силните страни и ресурсите на детето, 
семейството, общността;

 Убеденост, че децата трябва да растат в семейна среда, 
(основана на теорията на привързаността), че всеки 
родител желае доброто на своето дете;

 Решения изцяло фокусирани върху детето;

 Мултидисциплинарен подход;

 Холистичен подход;

ИНВЕСТИЦИИ В ЕКИПА = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



ДОБРИ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 Доверие и пълна подкрепа на инициативите и дейностите в 
КСУДС от страна на Община Русе;

 Много добра координация с ОЗД/ДСП, РДСП и общи усилия в 
една посока;

 Разширяване на достъпа в АКГ и  подобряване на ефективността  
в работата по превенция на изоставянето на деца в МБАЛ Русе –
сключено споразумение за партньорство, с подкрепата на РЗИ и 
РДСП - Русе;

 Участие в Областен координационен механизъм по 
деинституционализация – координация и реакция в извънредни 
ситуации за институциите и семействата;



 Участие в Комисия за детето към Община Русе;

 Участие в Областния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси

 Участие в Областна комисия «Човешки ресурси, заетост и 
социално подпомагане»

 Споразумение за безвъзмездно партньорство с община Русе за 
изпълнение на проекта за приемна грижа „И аз имам 
семейство“

 Споразумение за партньорство с ОБ на БЧК при реализиране на 
проекта им „Програма за деца и младежи напускащи социални 
институции“ в подкрепа на приемната грижа;

 Участие в среща на областно ниво, организирана от Сдружение 
на общопрактикуващите лекари

ДОБРИ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



КСУДС се утвърди и като  образователен и ресурсен център в

сферата на деинституционализацията и услугите за деца и
семейства:

 Програма “ЕКсперт”;

 Ресурсна група за педагози и психолози от образователните 
институции;

 Супрвизии на екипи и въвеждащи обучения;

 Обмяна на опит (за последните 2 години са осъществени над 20 
работни посещения от екипи, предоставящи социални услуги в 
България. Интерес са проявили и специалисти от Молдова, 
Украйна, Преднестровието, Белгия, които са гостували с цел 
обяма на опит в Комплекса)

 Техническа подкрепа на Община Русе при разкриването и 
организирането и функционирането на трите нови ЦНСТДМ

ДОБРИ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



ОБЩИ УСИЛИЯ = ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 ДМСГД Русе пред ликвидация и стартиране на новите 
услуги и бебета не се настаняват в други ДМСГД

 Закрит ДДЛРГ “Надежда” за деца от 3 до 7г.

 Закрит ДДЛРГ “Райна Гатева” за деца 7 до 18г. 

 ДДЛРГ “Св.Д.Басарбовски” - предстои да бъде закрит 2015 г.

 Община Русе – без институции и с пълноценна система за 
закрила и подкрепа на децата.



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КСУДС, 
СДРУЖЕНИЕ “ЕКВИЛИБИРУМ”

 Международната мрежа, известна като COPORE (Competencies for 
Poverty Reduction - компетентности за намаляване на бедността) 
публикува през 2010г. деветте най-добри практики в Европа за борба с 
детската бедност и дейностите на КСУДС в Русе описани в статия, 
озаглавена „Създаване на център за най-добра практика в областта на 
предоставяне на интегрирани социални услуги”, бе една от тях;

 Много висока оценка бе дадена на СНЦ “Еквилибирум” от Ноу-Хау
Центъра за алтернативна грижа за деца към Нов Български Университет
в изследването им „Какво ни казват закритите домове за деца? 
Закриване на домовете в Могилино, Горна Козница и Тетевен“;

 Проектът за закриване на ДМСГД – Тетевен, който се базира на опита на 
КСУДС в работата по превенция и реинтеграция е включен, като добра
практика в изданието на НМД за 2012г. „Добри практики за
сътрудничество между общини и НПО в областта на политиките за деца
и семейства“;



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КСУДС, 
СДРУЖЕНИЕ “ЕКВИЛИБИРУМ”

 Постигнатите резултати с изведените деца от ДМСГД – Тетевен бяха 
публикувани в списанието "Социална медицина и здравен 
мениджмънт", София 2011 г, както и в декемврийския бюлетин на ФИЦЕ 
2011 г. в статията "Психологически и социални измерения на 
реинтеграцията”;

 Дейността на Сдружение “Еквилибриум” и КСУДС  в  подкрепа на 
деинституционализацията и прилагане на международен опит в 
областта на грижата за децата, бе номинирана от Български център по 
нестопанско право, като успешна практика “Участие на НПО в процеса на 
вземане на решение - успешни практики на национално и местно ниво”. 
Предстои най-интересните практики да бъдат описани и включени в 
сборник „Мостове – партньорство в стратегии и действия“;

 Услугите в КСУДС – Русе са посочени като добра практика в Ръководство 
за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво, 
издадено 2013 г. по проект „Развитие на системата за планиране и 
предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ на АСП;



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КСУДС,
СДРУЖЕНИЕ “ЕКВИЛИБИРУМ”

 Програмата “Ранна интервенция при деца със специални потребности” 
в КСУДС е номинирана за добра практика от НМД и публикувана в 
наръчник “Ранно детско развитие”, 2014г.

 Практиката “Ранна интервенция при деца със специални нужди”, 
развита в ЦОП към КСУДС бе оценена като иновативна и публикувана в 
сп. “Практическа педиатрия”, наред с други подобни услуги.

 В публикация на НМД “Защо участие на децата?” работата на ЦРДУ 
към КСУДС – Русе е посочена като добра практика по “Детско и 
младежко участие за по-добро гражданство”. 

 МТСП номинира като добра практиката на КСУДС “Превенция на 
изоставянето на деца”, по проекта “Транснационална мрежа за 
подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на 
грижата за деца”,  предстои да бъде публикувана в наръчник;



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КСУДС,
СДРУЖЕНИЕ “ЕКВИЛИБИРУМ”

 Ескперт на Сдружение “Еквилибриум”е съавтор на доклад за 
България "Политика за подкрепа на родителстването в 
България", с който участва, заедно с представител на МТСП, в 
среща за споделяне на добри практики по темата между 
държавите-членки на ЕС в Париж 2011 г.;

 Ескперт на Сдружение “Еквилибриум” беше поканен да вземе 
участие в специално студио (творческа работилница) в Белгия, 
по покана на правителството, където експерти от цяла Европа, в 
рамките на седмица разработиха стратегия за борба с детската 
бедност.

 Експерти на сдружението участват вече 3-та поредна година в 
разписването на глави от Бележник на правителството на НМД 
по теми свързани пряко с опита на КСУДС;



ИЗДАНИЯ ОБОБЩАВАЩИ ОПИТА НА КСУДС

 "Участието на децата - лесно като детска игра", 2010г.;

 "Игри и приключения за малки и големи", 2013г.;

 "Личен дневник на майката и детето",  - многоктарно
преиздаван;

 Филми: „Променени съдби“, „Да бъдеш родител“, 
„Необикновени приемни родители на необикновени деца“



НАГРАДИ

 Годишна награда за 2012г. и 2013 г. за потребителски 
интерес в информационния портал за неправителствени 
организации към Български център за нестопанско право;

 Специалната награда във фотоконкурс 
„Благотворителността през обектива“ – 2014 на „Български 
дарителски форум“ и  Фондация „Помощ за 
благотворителността в България“ за снимката 
„Надбягване“ на доброволеца на „Еквилибриум“ и 
любител-фотограф Димитър Неделчев


