
 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСУЛГИ ЗА ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА В ГРАД РУСЕ 

2010 

 

През 2010 г. СНЦ „Еквилибриум” се пререгистрира в обществена полза и е 
вписано в Националния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност под № 20100908011. 

Организацията трябваше да консолидира и надгради управлението на 
социалните услуги за деца в риск в Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства (КСУДС) - Русе, след успешния старт през юли 2009 г, по силата на 
договора с община Русе, който приключи на 31.12.2010. През месец ноември 2010 г. 
участвахме в нов конкурс за възлагане управлението на КСУДС. Техническото 
предложение на „Еквилибриум” беше одобрено и сключихме нов договор за периода 
2011 – 2013 г.  

Значими постижения: 

• Припознати сме като експерти, които могат да поемат водеща роля в 
процеса на деинституционализация; 

• Разпознават ни като източник на ноу-хау в развиването и 
предоставянето на социални услуги за деца и семейства в България, Молдова, 
Украйна 

• Разширяване на профила в сектора на неформалното образование и 
участието на децата 

• КСУДС – Русе беше припознат от международната общност като един от 
седемте европейски центъра за добри практики, които работят върху 
последствията от бедността (програма COPORE) 

 

 Стопанисване и развиване на материално-техническата база на КСУДС 

 Материалната база на различните услуги в КСУДС отговаря на пет основни 
критерия: Сигурност; Безопасност; Лично пространство и възможност за уединение; 
Удобство, комфорт; Достъп до услуги.  

 За периода на управление на КСУДС от СНЦ „Еквилибриум” юли 2009 – 
декември 2010 бяха извършени всички подобрения, предвидени в Техническото 
предложение, а именно: 

� Подобрена бе енергийната ефективност на сградата на ЦНСТ, с оглед 
намаляване на режийните разходи и ремонт на засегнатите от наводнения 
участъци, поради неизолираните тръби на парното на тавана; 



 

 

 

� Отремонтирани бяха 2 неизползваеми помещения на втория етаж на 
бул.„Липник” 14, засегнати от конденза на стария комин, и преустроени в 
стаи за рекреация на персонала и офис на социални работници; 

� Намерена бе формула за подобряване състоянието на сутерена на сградата на 
бул.„Липник” 14, с оглед предотвратяване разпространяването на влага и 
мухъл към горните етажи; 

� В процес е изграждането на площадка за приключенска игра и спортни 
съоръжения в двора на бул.„Липник” 14; 

� Изгради се зала за релационна психо-моторика и сензорна стая за децата от 
ЦНСТ в рамките на ЦОП; 

� Изгради се сензорна градина в двора на ЦНСТ; 

� СНЦ „Еквилибриум” разполага с дарен автомобил, предоставен за нуждите на 
мобилната социална работа в рамките на договора; 

� Закупени бяха климатици за оптимизиране условията на работа и 
пребиваване на децата през лятото в ЦОП и ЦРДУ. 

 

 Жалби, сигнали, инциденти 

 През годината не са получавани жалби, оплаквания и не са постъпвали 
сигнали. Не сме имали случаи на насилие и злоупотреба, инциденти и травми на 
потребители по време на престоя им в сградата или по време на дейности, изнесени 
извън комплекса. Няма случаи на инфекциозни заболявания в „Спешен прием” към 
ЦОП и ЦНСТ. Има един случай на бягство на дете от „Спешен прием”. Касаеше се за 
непълнолетна девойка, която своевременно бе обявена за издирване в ОД „МВР” – 
Русе по законния ред. След проведени издирвателски дейности от органите на реда 
девойката бе установена в семейството на пълнолетната си сестра и мярката за 
закрила бе променена от ОЗД – Русе. 

 Разработена е и се прилага и усъвършенства Методика за оценка на риска за 
всяко структурно звено, в няколко области. 

 

Привличане на допълнителни средства за повишаване качеството на 
предоставяните услуги 

За периода на предоставяне на услуги по Договор Рег. No. СД-СЕ/30.06.2009, 
сключен между Община Русе и СНЦ „Еквилибриум”, доставчикът съумя да умножи и 
развие ресурсите чрез дарения в пари, натура и услуги на обща стойност над 30 000 
лева, като в това са включени:  

Сдружение „Сърца без граници” - 1000 лв 

Дарен лек автомобил на СНЦ „Еквилибриум”, който беше предоставен за мобилна 
социална работа в рамките на договора – 2000 лв 

Безплатни специализирани занимания за деца, осигурени от Сдружение за 
хармонично развитие на човека и Арена медиа – 1800 лв 



 

 

 

Безплатно обучение по фондонабиране от британски експерт – 1500 лв 

Безплатно обучение по въпросите на приемната грижа от шведски експерт – 1500 лв 

Безплатно озвучаване и водене на детски събития от Арена медиа – 800 лв 

Безплатни материали и труд на английски студенти по благоустройство на ЦНСТ – 
1000 лв 

Благотворителна инициатива „Рождественски кутии” – 3000 лв 

Хранителни пакети, предоставени от БЧК - 1500 лв 

Дарение на дрехи от България и Великобритания; обувки за децата от ЦНСТ и 
безплатни очила за едно от тях – 2000 лв 

Коледни елхи от ГЕРБ – 200 лв 

Благодарение на позициите, които имаме в партньорската мрежа – безплатно 
включване в различни обучения и форуми в страната и чужбина - 13 000 лв 

Издателство Грифин 81 ООД дари 1480 броя от детската илюстрована книжка 
„Вълшебната шейна – истории от лисичата гора” от Синтия и Брайън Патерсън. 
Книжките се предоставят безвъзмездно на деца в риск и в неравностойно 
положение, с които „Еквилибриум” работи, както и на други доставчици на социални 
услуги, които работят с деца. 

Спечелихме и реализирахме проект „Коледен благотворителен базар 2010 на 
картички и сувенири”, финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в 
България” (ФПББ) на стойност 388.00 лв. Резултат от инициативата по 
фондонабиране: 758.00 лева. Съгласно договора с донора на проекта 600 лева бяха 
оползотворени за закупуване на коледни подаръци и тържество за децата клиенти. 
Остатъкът от 158.00 лева беше използван за закупуване на материали за клубните 
дейности, провеждани в КСУДС, и последващи благотворителни базари. 

 

Резултати от предоставянето на услуги в КСУДС - Русе 

Наименование на услугата: 
Център за настаняване от семеен тип 

Точен адрес на услугата: гр. Русе; ул. Неофит Рилски № 66 

E-mail: ksuds@eq-bg.com  

Лице за контакт: Надежда Петрова 

Целева група: 

 

Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от 
родителска грижа, за които до момента на 
приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите 
за връщане в биологичното семейство, настаняване в 
семейството на близки и роднини или в приемно 
семейство. Към момента в ЦНСТ се отглеждат и двама 
младежи, навършили 18 години, поради липса на 
подходящо място за тяхното преместване. 



 

 

 

Общ брой деца, ползвали 
услугата през 2010 г. 

От тях: 

6 деца 

-брой деца, ползвали услугата 
с направление от ДСП 

0 

-брой деца, ползвали услугата 
със заповед от ДСП 

0 

-брой деца, ползвали услугата 
със съдебно решение 

6 деца 

-брой деца, ползвали услугата 
без съдействието на ДСП/ ОЗД 

0 

Общ брой родители/ 
настойници, ползвали 
услугата през 2010 г. 

От тях: 

0 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата с 
направление от ДСП 

 0 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата със 
заповед от ДСП 

0 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата без 
съдействието на ДСП/ ОЗД 

0 

Общ брой потребители на 
услугата/ клиенти през 
годината : 

8 - от тях 6 деца и 2 младежи 

Общ брой случаи, по които е 
работено през годината: 

От тях: 

8 - от тях 6 деца и 2 младежи 

-брой нови случаи за 2010 г. 1 

-брой случаи, по които 
работата продължава през 
2010 г. 

8 - от тях 6 деца и 2 младежи 

- Общ брой затворени/ 
приключени случаи през 
2010 г. От които: 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. с 
положителен ефект за 
клиента 

0 

 

 

0 



 

 

 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. 
поради изтичане срока за 
работа с клиента 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. 
поради отказ на клиента 
да сътрудничи 

 

 

0 

 

0 

-краткосрочни случаи (до 6 
месеца) 

0 

-дългосрочни случаи (над 6 
месеца) 

8 - от тях 6 деца и двама младежи 

Услугата се предоставя от 
следния екип/ човешки 
ресурс: (моля, посочете брой 
и вид на специалистите) 

- Детегледачки – 6 

- Старша медицинска сестра – 1 – изпълнява 
функциите на ръководител на персонала в 
ЦНСТ 

- Психолог - ½ - изпълнява и функциите на 
ключов работник по случаите на всички 
настанени деца в ЦНСТ 

- Координатор учебни и развиващи дейности – 1 

- Шофьор – 1  

ЦНСТ е предвиден да функционира 24 часа в 
денонощието през цялата година. Задълженията на 
всички членове на екипа са фиксирани в съответните 
длъжностни характеристики. В своята работа с децата 
екипът на ЦНСТ е подпомаган и от други специалисти 
/като доброволци или по договор за услуга/ – според 
идентифицираните потребности на настанените деца 
– например, кинезитерапевт, ерготерапевт, клиничен 
психолог. 

Брой издадени предписания 
през 2010 г. във връзка 
организацията и дейностите 
по услугата 

0 

 

Описание на дейностите по услугата:  

„Център за настаняване от семеен тип” (ЦНСТ) е социална услуга, която се 
предоставя в общността (чл.36, ал.2, т.10 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане) и представлява „комплекс от социални услуги, които се 
предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой деца – не повече от 
15.” (§1, ал.1, т.26 от Допълнителните разпоредби на същия Правилник). Основната 
цел на комплекса от социални услуги, който се предоставя в ЦНСТ е осигуряването 
на квалифицирана грижа за деца, от малък екип, в среда, близка до семейната, като 



 

 

 

по този начин е осигурена индивидуална грижа и внимание. Има възможност за 
интензивна социална работа с цел реинтеграция в биологичното или разширено 
семейство или настаняване в професионално приемно семейство за 
предотвратяване на тяхната трайна институционализация. 

 

Основни дейности 

o Задоволяване ежедневните потребности на децата и постоянна грижа; 

o Задоволяване здравните потребности на децата; 

o Психологическа подкрепа;  

o Възпитателни дейности; 

o Обучителни дейности; 

o Терапевтични дейности; 

o Медицинска рехабилитация; 

o Социална интеграция. 

 

Обучения на персонала, в това число теми и обучители: 

 Вътрешни обучения: 

• Тема:„Варианти за справяне с предизвикателно поведение при работа с групи 
от деца”,  в две части; водещ: Дейвид Бисет 

• Тема: „Социална работа и граници”, водещ: Дейвид Бисет  

Външни обучения:  

• Тема: „Ранна интервенция” – проведено от Фондация „Карин дом” 

• Обучение по социална работа „Туининг проект България и Северна Ирландия” 
с обучители Хю Конър, Вивиан Мак Конви, Моника Мартин, Пол Мартин. 

• Тема: „Участие на деца, жертви на насилие в наказателното производство” – 
организатори ИСДП по проект на Фондация „Оук” 

• Обучение на тема: „Управление на социални услуги” за пилотни области Русе, 
Перник и Видин– организатори УНИЦЕФ 

 

Проведени външни супервизии на екипа на услугата ЦНСТ, 
включително името на организацията и/ или супервизора, осъществили 
супервизиите: 

Съгласно Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, е 
осигурена ежемесечна и извънредна - при възникнал проблем или заявка от член на 
персонала, супервизия на персонала, стажанти, доброволци и наставници. Тя се 
извършва от експерт, който не е член на екипа по предоставяне на услугата. 



 

 

 

Персоналът е запознат с възможностите и реда за получаване на професионална 
подкрепа и консултиране през периодите между планираната супервизия. 

Супервизор на целия персонал от КСУДС - Русе през 2010г. е Веселина 
Босилкова – д.п.н, която провеждаше индивидуални и групови супервизии на всеки 
два месеца (общо пет супервизии за 2010г.) 

 

Проблеми, свързани с развитието на дейностите по услугата ЦНСТ: 

Проблемите са свързани със законното представителство на непълнолетните 
ползватели на услуги в ЦНСТ. Действащото законодателство към момента не урежда 
юридическия статут на децата, настанени в услуга от резидентен тип. При издаване 
на лични документи, представяне пред ТЕЛК, НОИ, при провеждане на лечение се 
изисква подпис на родител или настойник/ попечител на детето, а ръководителя на 
услугата няма подобни правомощия. 

Друго затруднение е, че за децата, настанени в ЦНСТ, след като навършване 
на пълнолетие няма подходяща услуга за възрастни към която да се насочат. 

 

Наименование на услугата: 
Център за работа с деца на улицата 

Точен адрес на услугата: Гр. Русе бул. „Липник”14 

Телефон / E- mail: 

 

(082) 813 380, 813 383  

ksuds@eq-bg.com 

Лице за контакт: Стефка Петева 

Целева група: 

 

Основни ползватели на комплекса от услуги 
и грижи в ЦРДУ са деца, идентифицирани 
като неглижирани и деца, за които е 
установена липса на достатъчно родителска 
или друга заместваща я грижа и контрол. Те 
са деца, които: пребивават на улицата 
епизодично или на различни периоди; 
оставяни сами, без надзор от възрастен; 
отпаднали от системата на образование. 

Общ брой деца, ползвали 
услугата през 2010 г. 

От тях: 

89 

-брой деца, ползвали услугата с 
направление от ДСП 

12 

- брой деца, ползвали услугата 
със заповед от ДСП 

0 



 

 

 

-брой деца, ползвали услугата    
със съдебно решение 

0 

-брой деца, ползвали услугата 
без съдействието на ДСП/ ОЗД 

77 (участие в клубове по интереси и 
специализирани програми за ромски деца)  

Общ брой родители/ 
настойници, ползвали услугата 
през 2010 г. 

От тях: 

46  

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата с 
направление от ДСП 

12 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата със заповед 
от ДСП 

0 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата без 
съдействието на ДСП/ ОЗД 

34 

Общ брой потребители на 
услугата (клиенти) през 
годината : 

135 

Общ брой случаи, по които е 
работено през годината: 

От тях: 

46 случая, включително и 43 деца, 
участващи в клубове по интереси 

-брой нови случаи за 2010 г. 36 

-брой случаи, по които работата 
продължава през 2010 г. 

 

- Общ брой затворени/ 
приключени случаи през 
2010 г. От които: 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. с 
положителен ефект за 
клиента 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. поради 
изтичане срока за работа с 
клиента 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. поради 
отказ на клиента да 
сътрудничи 

70 

 

 

69 

 

69 

 

0 



 

 

 

-краткосрочни случаи (до 6 
месеца) 

55 

-дългосрочни случаи (над 6 
месеца) 

34 

Услугата се предоставя от 
следния екип/ човешки ресурс: 
(моля, посочете брой и вид на 
специалистите) 

Ръководител отдел (социален работник)-1 

Социални работници – 2 

Психолог – 1 

Координатори учебна дейност – 2 

Медицински специалист- 1 

Координатор комуникации и организиране 
на детски събития – 1 

Привличат се доброволци или по договор за 
услуга и други специалисти – студенти по 
педагогика, треньори по бойни изкуства, 
жонглиране, катерене, туризъм, йога, танци 
и др. 

Брой издадени предписания 
през 2010 г. във връзка 
организацията и дейностите по 
услугата 

Няма 

 

 

 

Описание на дейностите по услугата:   

В ЦРДУ към КСУДС се предоставят услуги в три основни направления:  

� Дневни грижи (почасово, след училище) за задоволяване базисните 
потребности на детското развитие - услуга, насочена към деца в риск от 
неглижиране и социална занемареност, чрез осигуряване на условия за равен 
достъп до здравни, социални, образователни услуги. 

� Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от 
образователната система - чрез осигуряване на интензивна училищна 
подкрепа за тези деца. 

� Социална и образователна рехабилитация за деца, трайно отпаднали от 
училище и социално маргинализирани. 

Дейностите, според индивидуален план за предоставяне на услугата, изготвен 
за всяко дете-клиент след цялостно оценяване на потребностите, включват: 

� Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки 
според сезона, санитарно – хигиенни услуги 



 

 

 

� Осигуряване на здравна помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната 
мрежа; съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински 
изследвания 

� Психологическа подкрепа на децата и техните семейства, кризисна интервенция.  

� Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 
обучителни програми, работа за преодоляване на образователни дефицити 

� Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална 
изява - творчество, изкуство, спортни дейности, социални дейности, насочени 
към социална интеграция 

� Мобилна социална работа  

� Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и 
техните семейства  

� Работа с родителите и членовете от разширеното семейство за повишаване на 
капацитета им да полагат грижи и да възпитават детето 

� Съдействие на родителите при издаване на документи за самоличност, за 
записване на децата на училище; съдействие при контакт с институции 

 

Обучения на персонала на ЦРДУ, в това число теми и обучители:  

Вътрешни обучения: 

• Тема: „Разликата между половете на работното място”, водещ: Дейвид Бисет 

• Тема: „Варианти за справяне с предизвикателно поведение при работа с 
групи от деца”,  в две части; водещ: Дейвид Бисет 

• Тема: „Социална работа и граници”, водещ: Дейвид Бисет  

Външни обучения:  

• Тема: „Малък и среден бизнес” – проведено от клуб „Отворено общество” 

• Обучение по социална работа „Туининг проект България и Северна Ирландия” 
с обучители Хю Конър, Вивиан Мак Конви, Моника Мартин, Пол Мартин. 

• Тема: „Работа с родители. Работа с делинквенция. Живот в Малка група”, 
организатори- TRACE (ФИЦЕ-България & Netherlands Youth Institute) 

• Обучение на тема: „Управление на социални услуги” за пилотни области Русе, 
Перник и Видин– организатори УНИЦЕФ 

 

Проведени външни супервизии на екипа на услугата ЦРДУ, 
включително името на организацията и/ или супервизора, осъществили 
супервизиите: 



 

 

 

Съгласно Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, е 
осигурена ежемесечна и извънредна - при възникнал проблем или заявка от член на 
персонала, супервизия на персонала, стажанти, доброволци и наставници. Тя се 
извършва от експерт, който не е член на екипа по предоставяне на услугата. 
Персоналът е запознат с възможностите и реда за получаване на професионална 
подкрепа и консултиране през периодите между планираната супервизия. 

Супервизор на целия персонал от КСУДС - Русе през 2010г. е Веселина Босилкова – 
д.п.н, която провеждаше индивидуални и групови супервизии на всеки два месеца 
(общо пет супервизии за 2010г.) 

 

Проблеми, свързани с развитието на дейностите по услугата ЦРДУ: 

Често срещани проблеми в работата 

Въпреки нормативните текстове за целевите групи на ЦРДУ и гарантираната 
възможност в ЦРДУ да се извършва целенасочена работа с деца в риск, за да се 
предотврати попадането им на улицата, ДСП - Русе рядко издава направления за 
ползване на тази социална услуга. Като основание за това се посочва факта, че в 
Регистъра за деца на улицата, поддържан от ОЗД към ДСП Русе, няма записани 
случаи на деца на улицата. От 5 (пет) деца, насочени от ОЗД Русе към ЦРДУ още в 
периода юли-декември 2009, 4 (четири) продължиха да ползват услугата и през 
2010г. Към 31 декември 2010г. е приключило предоставянето на услугата по 3 от 
цитираните Направления – в един от случаите поради преместване на децата в друг 
град, във втория – поради постигане на поставените цели. Третото дете, с 
психиатрична диагноза, бе настанено на лечение. Другите 7 деца ползват услугата с 
направление от ОЗД към ДСП Две Могили. 

 

Предложения 

През ноември 2009 подготвихме и изпратихме официалната позиция на СНЦ 
„Еквилибриум” до Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД. 
Основната ни теза е, че случаи на деца в риск, при които има занижен родителски 
контрол и/ или дисфункционална семейна среда, с елементи на неглижиране, могат 
да бъдат насочвани за ползване на дневни грижи в ЦРДУ на КСУДС Русе, за да бъде 
предотвратено отпадането им от училище и въвличането им в дейности извън дома, 
които създават условия на риск от увреждане на физическото, психическото и 
социалното им развитие и са предпоставка за извършване на противообществени 
прояви и престъпления.  

През месец февруари 2010 г. двете Агенции утвърдиха специална Методика за 
управление на случай на дете в риск от ОЗД, която дава право на Дирекциите 
„Социално подпомагане” да издават Направление за ползване на социална услуга 
без непременно детето да става обект на закрила и да влиза в системата, т.е. без да 
се отваря случай в ОЗД. Достатъчно е при проучването и оценката на сигнала да са 
налице индикации на състояние и поведение, което може да доведе детето до 
попадане в категорията „дете в риск”, ако не получи подкрепа навреме. До момента 



 

 

 

ОЗД Русе не е насочвал деца към ЦРДУ на КСУДС Русе, използвайки описаната 
възможност. 

През март 2010 изработихме предложение до ДАЗД и АСП за актуализиране 
на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата” на база опита на СНЦ 
„Еквилибриум” в Русе. В него се казва, че: 

„Наложително е да се разширят смислово целевите групи с оглед обхващането 
на деца, с които да се работи по първична и вторична превенция: 

- Деца в риск, които ползват услуги в ЦРДУ с направления от ОЗД по вече 
регламентирания ред и съгласно съществуващата Методика. Третична 
превенция – интервенция при наличие на риск и превенция на рецидиви. 

- Деца, при които има условия, които могат да доведат до определен риск и е в 
техен интерес да ползват социални услуги с цел превенция на риска. 
Насочването на тези деца става съгласно нововъведената Методика за 
управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, утвърдена от АСП и 
ДАЗД (Стандарт 2 от Методиката съдържа текстове за насочване към социални 
услуги без да се отваря случай). Децата в тази група са гранични случаи, 
които ако не се подкрепят в този момент, биха се превърнали в деца в риск. 
Вторична превенция. 

- Деца в училища и ромски квартали, с които се работи на терен в рамките на 
кратки сесии и консултации. През 2007 година, в рамките на пилотирането на 
Комплексите по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата 
в България” беше предложено на общините за нуждите на капацитета на ЦРДУ 
тези деца да се отчитат като клиенти, които са ползвали дневна грижа при 
коефициент за заменяемост (например 3:1). Работа на терен без направления 
от ОЗД, по заявка на училища и ромски организации/ лидери. Първична 
превенция. 

Промяна на наименованието на услугата ЦРДУ в „Център за превантивна 
работа с деца (ЦПРД)”, и съответно включване на ЦПРД в списъка на социалните 
услуги, които се предоставят в общността (чл.36, ал.2 на ППЗСП).” 

 

Наименование на услугата: 
Център за обществена подкрепа 

Точен адрес на 
предоставяната услуга: 

гр. Русе 

бул. Липник №14 

Телефон / E- mail: 

 

082 813 380 

ksuds@eq-bg.com 

Лице за контакт: Светла Межри – ръководител  



 

 

 

Целева група: 

 

- Деца, в риск от изоставяне (включително и 
на ниво Родилен дом); 

- Деца, жертва на насилие (физическо, 
емоционално, сексуално или неглижиране 
на базисните потребности); 

- Деца, които имат проблемно поведение в 
училище и съществува риск от отпадане; 

- Деца, извършили противообществени 
прояви; 

- Деца, на които им предстои настаняване в 
приемно семейство или осиновени; 

- Деца, на които им предстои напускане на 
институция и завръщане в биологичното 
или разширеното семейство; 

- Юноши, на които им предстои подготовка 
за самостоятелен живот извън 
институцията, в която живеят; 

- Деца и младежи с недобро образование и 
професионална ориентация, застрашени от 
социална маргинализация; 

- Деца със специални образователни 
потребности – ресурсна подкрепа за 
училище; 

- Деца от семейства в криза; 

- Родителите и родствениците на 
гореспоменатите категории деца; 

- Кандидати за приемни родители и 
осиновители; 

- Приемни родители и осиновители. 

Общ брой деца, ползвали 
услугата през 2010 г. 

От тях: 

217 

-брой деца, ползвали услугата 
с направление от ДСП 

190 

-брой деца, ползвали услугата 
със заповед от ДСП 

5 

-брой деца, ползвали услугата    
със съдебно решение 

0 

-брой деца, ползвали услугата 
без съдействието на ДСП/ ОЗД 

22 



 

 

 

Общ брой родители/ 
настойници, ползвали 
услугата през 2010 г. 

От тях: 

163 (родители на деца – клиенти) и 15 кaндидат 
– осиновители, кандидат - приемни семейства 
или бременни жени. 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата с 
направление от ДСП 

151 (от тях 15 кaндидат – осиновители, кандидат 
- приемни семейства и бременни жени) 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата със 
заповед от ДСП 

5 

-брой родители/ настойници, 
ползвали услугата без 
съдействието на ДСП/ОЗД 

22 

Общ брой потребители на 
услугата (клиенти) през 
годината : 

395 

Общ брой случаи, по които е 
работено през годината: 

От тях: 

232 

-брой нови случаи за 2010 г. 116 

-брой случаи, по които 
работата продължава през 
2010 г. 

121 

- Общ брой затворени/ 
приключени случаи през 
2010 г. От които: 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. с 
положителен ефект за 
клиента 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. 
поради изтичане срока за 
работа с клиента 

- затворени/ приключени 
случаи през 2010 г. 
поради отказ на клиента 
да сътрудничи 

 

151 

 

65 

 

78 

 

 

8 



 

 

 

-краткосрочни случаи (до 6 
месеца) 

75 

-дългосрочни случаи (над 6 
месеца) 

76 

Услугата се предоставя от 
следния екип/ човешки 
ресурс: (моля, посочете брой 
и вид на специалистите) 

Директор КСУДС, 5 социални работници, 2 
психолози, 1 медицинска сестра, 4 детегледачки 
за „Спешен прием”, при необходимост се търсят 
юридически консултации 

Административен и поддържащ персонал за 
КСУДС – 1 Завеждащ административна служба, 1 
оперативен счетоводител, 1 хигиенист, 1 огняр 
през отоплителния сезон 

Брой издадени предписания 
през 2010 г. във връзка 
организацията и дейностите 
по услугата 

Няма. 

 

Описание на дейностите по услугата:   

Съгласно Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 
(ППЗСП) ЦОП е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето 
на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 
реинтеграция на деца от институции, обучения в умения за самостоятелен живот и 
социалния интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и 
осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.  

Предоставянето на социални услуги в ЦОП е в съответствие със стандартите 
по глава трета от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за 
деца. 

 

Основни дейности в ЦОП 

o Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, до 
преодоляване на проблема 

o Специализирани консултации със специалисти като социален работник, 
психолог, педиатър, педагог и други 

o Насочване и посредничество за установяване на контакти и придружаване до 
институции в общността, предлагащи административни услуги или 
специализирана помощ 



 

 

 

o Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – 
организация на време и ресурси 

o Социална подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа) 

o Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по 
интереси през деня за деца 

o Услугата „Спешен прием” осигурява временно добро и защитено място за 
деца, жертви на насилие или изпаднали в криза. 

ЦОП има мобилен компонент, с който се осигурява възможността за 
посещение в дома на семейството. По този начин то може да бъде опознато и 
оценено в собствената му среда; същевременно консултирането е много по-
ефикасно, ако се провежда в дома, особено като се има предвид, че семействата, 
изпитващи затруднения в грижата за децата си, често имат нужда и от практически 
съвети за сравнително прости битови дейности (поддържане на хигиената на дома, 
организиране на всекидневната програма на детето и др.) При необходимост, екип 
на ЦОП може да извършва директна работа на територията на цялата община в 
няколко основни направления, при което: 

- Осъществява системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече 
клиенти 

- Идентифицира случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от 
подкрепа 

- Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и 
помощ. 

 

Обучения на персонала в ЦОП, в това число теми и обучители: 

Вътрешни обучения: 

• Тема: „Разликата между половете на работното място”, водещ: Дейвид Бисет 

• Тема: „Варианти за справяне с предизвикателно поведение при работа с 
групи от деца”,  в две части; водещ: Дейвид Бисет 

• Тема: „Социална работа и граници”, водещ: Дейвид Бисет  

Външни обучения:  

• Тема: „Малък и среден бизнес” – проведено от клуб „Отворено общество” 

• Тема: „Ранна интервенция” – проведено от Фондация „Карин дом” 

• Обучение по социална работа „Туининг проект България и Северна Ирландия” 
с обучители Хю Конър, Вивиан Мак Конви, Моника Мартин, Пол Мартин. 

• Тема: „Изготвяне на оценка на родителския капацитет на биологичното и 
разширеното семейство. Изготвяне на оценка на потребностите на децата в 
СИ” – организатори УНИЦЕФ 



 

 

 

• Тема: „Участие на деца, жертви на насилие в наказателното производство” – 
организатори ИСДП по проект на Фондация „Оук” 

• Тема: „Работа с родители. Работа с делинквенция. Живот в Малка група”, 
организатори- TRACE (ФИЦЕ-България & Netherlands Youth Institute) 

• Обучение на тема: „Управление на социални услуги” за пилотни области Русе, 
Перник и Видин– организатори УНИЦЕФ 

 

Проведени външни супервизии на екипа на услугата, включително 
името на организацията и/ или супервизора, осъществили супервизиите: 

Съгласно Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, е 
осигурена ежемесечна и извънредна - при възникнал проблем или заявка от член на 
персонала, супервизия на персонала, стажанти, доброволци и наставници. Тя се 
извършва от експерт, който не е член на екипа по предоставяне на услугата. 
Персоналът е запознат с възможностите и реда за получаване на професионална 
подкрепа и консултиране през периодите между планираната супервизия. 

Супервизор на целия персонал от КСУДС - Русе през 2010г. е Веселина 
Босилкова – д.п.н, която провеждаше индивидуални и групови супервизии на всеки 
два месеца (общо пет супервизии за 2010г.) 

 

Проблеми, свързани с развитието на дейностите по услугата 

Липса на утвърдена методика за ЦОП. Незадоволително регулиране на работа 
с групи, работа в училищата, на терен и със самозаявени клиенти. 

 

 

Индикатори за успех 

Главната цел е системна промяна на грижите и закрилата на децата в община 
Русе чрез предоставяне на широк обхват от гъвкави услуги за подкрепа на децата в 
семейна среда. 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2009 – 29.11.2010 

• Подобрено качество на живот на деца в риск от попадане в специализирана 
институция чрез получаване на адекватна грижа и закрила в собственото си 
семейство и общност: при 14 деца клиенти на „Спешен прием”; 46 деца, 
настанени в семейства на близки и роднини и 22 деца, подкрепени в 
биологичното им семейство; 4 бебета се отглеждат в семействата си, в 
резултат на интензивната подкрепа, предоставена на майките в АГ Общо: 
86 



 

 

 

• Подобрени възможности за развиване потенциала на деца от системата за 
резидентна грижа чрез настаняването им в алтернативни форми от семеен тип – 
приемно семейство, ЦНСТ, осиновяване: грижа за 8 деца в ЦНСТ, подкрепа 
на 8 приемни деца, подкрепа на 17 осиновени деца Общо: 33 

• Подобрени възможности за развитие и житейска реализация на деца, които не 
могат да останат в семейството си чрез настаняването им в алтернативни форми 
от семеен тип – приемно семейство, ЦНСТ, осиновяване: след 4-месечен 
престой в „Спешен прием” 1 дете беше настанено в приемно семейство 
като превенция на институционализация Общо 1 

• Подобрено качество на живот и шансове за развитие на деца, жертви на насилие 
и неглижиране чрез предоставяне на подкрепа на семейството им или устройване 
в алтернативни форми от семеен тип: подкрепени 5 деца-жертви на насилие 
и 4 деца, сериозно неглижирани от родителите си Общо 9 

• Подобрени възможности за развитие на деца с проблемно поведение и 
правонарушения, в риск от отпадане от училище или попадане в специализирани 
институции чрез осигуряване на подкрепа, рехабилитация и специализирана 
помощ на семействата им. 14 деца, насочени към ЦРДУ; 10, насочени от 
Областна пробационна служба; 27 деца от уязвими общности Общо 51 

• Подобрена социална интеграция и личностна реализация на младежи, напускащи 
институциите. Общо 2 

• Подобрен обхват от услуги, базирани в общността, в община Русе – 102 
бременни и майки, консултирани в Родилен дом; предоставяни услуги за 
11 деца в резидентна грижа, от които психологична подкрепа за 
родителите на 2 деца от ЦНСТ-2, оценка на родителския капацитет на 
родителите на 1 дете, настанено в ЦНСТ Крумовград; подкрепа за 8 деца, 
настанени в ЦНСТ-1 Общо 113 

• Подобрена система за закрила на детето, с фокус върху ранната интервенция, 
акцент върху потребностите на децата и съблюдаване на техните права – 
осигурена интензивна подкрепа за 7 двойки майка-бебе в предродовия 
период и след раждането Общо 14 

• Намален брой на деца от област Русе, отглеждани в специализирани институции. 
4 деца, изведени в приемни семейства; 8 реинтегрирани в биологичното 
им семейство и оценен родителски капацитет на семействата на 9 деца, 
насочени към услуга „Седмична грижа” Общо 21 

• Увеличен брой на децата от област Русе, настанени в алтернативни семейни 
форми. В периода на изпълнение на договора 4 нови деца са изведени от 
институция и настанени в приемни семейства, обучени и оценени от 
доставчика Общо 4 

• Увеличен брой на деца със СОП, подкрепяни в семейната им среда – Общо 21 



 

 

 

• Увеличен брой приемни семейства в Област Русе за периода на договора – Общо 
5 

• Обучени кандидати за професионални приемни родители за периода на договора 
– Общо 7 

• Потърсена специализирана подкрепа в КСУДС, пряко от граждани - Общо 28 

• Увеличен брой обучени специалисти за работа с деца – над 200 (служители на 
КСУДС, педагогически съветници и учители, колеги от подобни услуги от 
България и Молдова) 

Тази информация ще се използва за отправна точка при изготвяне на анализ 
на резултатите от работата на СНЦ „Еквилибрим” по договора за управление на 
КСУДС 2011-2013. 

 

Дейности на КСУДС, насочени за работа в общността, в частност 
училищата в гр.Русе. 

От самото си създаване КСУДС – Русе работи активно с образователните 
институции за деца на територията на гр.Русе и други организации за деца – ДДЛРГ, 
НПО, ДЮЦПЗ, МКБППМН, Превантивно – информационен център, Ресурсен център.  

През 2006 г. беше създадена Ресурсна група от професионалисти, предимно 
педагогически съветници от училищата, за експертна подкрепа на работата на 
Комплекса, за споделяне на опит, решаване на трудни казуси и планиране на 
съвместни кампании. Например „Направи добро и предай нататък”, „Пътеводител в 
страната на доброто родителстване”, „Разпознаване и предотвратяване на 
емоционалното насилие над деца”. 

През 2010 г. ресурсната група се срещаше два пъти месечно заради заявен 
интерес от обучения. Дейвид Бисет – председател на УС на СНЦ „Екивилибриум”, 
проведе обучения по заявка на групата на теми: „Варианти за справяне с 
предизвикателно поведение при работа с групи от деца”, „Родители и учители. 
Фигури или авторитети?”, „Практически подходи в работата с подрастващите”, 
„Справяне с проблеми, породени от стрес и тревоги при тийнейджърите”, „Смехът в 
образованието: учениците като творци, не като обекти”, „Как да се справим с всяка 
конфликтна ситуация”.  

На всички сесии педагогическите съветници и психолози споделяха, 
получаваха съвети и препоръки от колегите си за работа по конкретни случаи, 
дискутираха проблеми на деца със специални образователни потребности, деца с 
проблемно поведение, въпроси от работата си с родителите и различни институции. 
Общо 30 специалисти участваха в дейността на групата и обученията. 

През 2010 г. КСУДС – Русе започна нова програма за работа с училищата в 
две направления – срещи с педагогическия персонал и сесии с ученици.  

В Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров” 
– Русе бяха осъществени три практически сесии на теми: „Предизвикателства, 



 

 

 

породени от агресия и враждебност”, „Предизвикателства, породени от стрес и 
тревоги”, „Предизвикателства, породени от затруднения в ученето”. Участваха общо 
25 души. 

В ОУ „Васил Априлов” беше проведена среща и обучение с преподавателския 
състав. Учителите коментираха трудностите, които срещат в ежедневната си работа. 
Интересът към поставените въпроси, към работата в КСУДС и клубната дейност беше 
много голям. В срещата се включиха 40 души. 

По покана на директора на Математическата гимназия, наш екип се срещна с 
25 учители и се обсъди темата за кибернасилието.  

През 2010 г. бяха проведени сесии по темата за агресията в СОУ „Васил 
Левски”, като са осъществени по 6 срещи в три възрастови групи деца от първи до 
единадесети клас. Включени бяха 87 ученици, които бяха идентифицирани като 
деца, които показват поведение, което може да бъде класифицирано в следните 
категории: открито агресивни, деца-насилници; хиперактивни деца, хронично 
невнимателни; деца, при които е налице скрита агресия и непримиримост; жертви 
на насилие. 

Специалистите от КСУДС – Русе представиха темите за агресията по 
нестандартен начин чрез интерактивни игри, презентации, дискусии, работа в 
група, ролеви игри и др., което предизвика активността и интереса на децата към 
поставените проблеми. Беше изготвен доклад – анализ с препоръки към 
ръководството на училището и беше предложено някои от децата в горния курс да 
се включат в груповите форми на работа в Комплекса. 

Вследствие работата си в училищата, екипът от Комплекса за социални услуги 
за деца и семейства идентифицира проблемни области, като изготви и представи 
образователна програма за работа с деца и преподаватели за 2011 г. Програмата 
беше представена на срещата на директорите на училища и детски градини, 
състояла се на 15.03.2011 г. 

От началото на 2011г. вече са реализирани няколко съвместни дейности - по 
покана на клуб „Здраве” в Професионалната гимназия по туризъм гр.Русе, психолог 
и социален работник от КСУДС направиха мултимедийна презентация за вредата от 
наркотиците на тема: „Наркотиците митове и реалности”. В сесията взеха участие 
осмокласниците от гимназията, както и ученици от няколко други русенски училища 
- ОУ „А.Кънчев”, ОУ „В.Априлов” и СОУ „В.Левски”. Срещата е една от поредица 
съвместни инициативи между Професионална гимназия по туризъм и СНЦ 
„Еквилибриум” – Русе. 

 

Дейности на КСУДС по направление превенция на изоставянето на 
новородени деца и семейно планиране 

КСУДС – Русе, работи съвместно с ОЗД – Русе по ранна превенция на 
изоставянето на деца на ниво Родилен дом. От 2007 г. специалист от КСУДС 
посещава Акушеро–гинекологичен комплекс – гр. Русе два пъти седмично и 
провежда директни здравни и социални консултации с родилките и техните близки.  



 

 

 

Заключенията на екипа, извършващ упоменатата дейност са, че нарастват 
ражданията от млади непълнолетни момичета, както от ромския етнос така и от 
български семейства от Русенска област, при които се наблюдава преобладаващ 
процент на ранно отпаднали от училище. В беседи с тях по въпроси, свързани със 
семейното планиране, сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от нежелана 
бременност, девойките споделят, че често отсъства подкрепа от родителите и 
семейната среда като цяло, а темата за интимността е табу.  

За изтеклата 2010 г. са консултирани общо 82 родилки по въпроси, касаещи 
семейното планиране. От тях при три случая се работи по превенция на 
изоставянето след декларирана готовност за такова от страна на биологичната 
майка, а след проведена интензивна работа е предотвратено едно настаняване на 
дете в институция.  

След проявен сериозен интерес по темата за предпазване от нежелана 
бременност и в този смисъл многодетност и риск от изоставяне/ 
институционализиране на децата и потърсена директна помощ за оказване на 
съдействие за планиране на семейството, екип от КСУДС сформира група за работа 
в общността. 

На 30.03.2011 г. стартира първата информационната среща с 19 участнички, 
на която беше регистриран силен интерес. Целта на срещата беше да се проведе 
специализирано здравно информиране на целева група от млади жени – семейни и 
несемейни, по достъпен начин да получат основни познания за адекватно здравно 
поведение и подобряване на здравния статус. Информацията да стане достояние на 
по-голям брой семейства, чрез взаимообучение. Да бъдат набрани медиатори за 
работа по семейно планиране. 

Присъстващите с интерес изслушаха представените теми „Какво представлява 
сексуалното и репродуктивно здраве”, „Какво представлява контрацепция”, „Защо е 
необходимо да посещават гинеколог за профилактичен преглед. Проследяване на 
бременността с цел предотвратяване на рискове, свързани с увреждане на плода и 
бременната”. 

По време на срещата бяха излъчени двама медиатори, които проявиха интерес 
и желание за съвместна работа по превенция на изоставянето и се аганжираха с 
организирането на последващи информационни срещи – поне веднъж месечно. 
Медиаторите изразиха желание при следващите срещи да се обсъждат и дискутират 
въпроси, поставени от общността, и да получат компетентна и полезна информация 
относно женското здраве. 

 

Партньори, с които работим: 

1. Клуб „Отворено общество” – Русе 

2. Арена Медия - Русе 

3. Надежда и дом за децата – Великобритания 

4. Фронтлайн – Великобритания 

5. Русенски университет „Ангел Кънчев” и мрежата КОПОРЕ 



 

 

 

6. Деца, общности, семейства – Молдова 

7. Национална мрежа за децата – България 

8. Фондация „Карин дом” - България 

9. Посолството на Великобритания в България 

10.Посолството на Ирландия в България 

11.Корпуса на мира – международни доброволци 

12.Бизнес партньори и спонсори 

 

Доброволци 

Стажанти от Русенски университет 

Водещи клубове от BMST – Сдружение за хармонично развитие на човека, алпийски 
клуб „Академик”, Арена Медия 

Одри Пейзи – филолог и редактор на английския вариант на изданията 

Ерготерапевти от ФРОНТЛАЙН 

Английски студенти (освежаване на ЦНСТ) 

Английски студенти по ерготерапия – стажанти в РУ 

 

Публикации 

- „Комплекс за социални услуги или как се създава център за най-добра 
практика при предоставянето на интегрирани социални услуги” - научна 
студия, с която организацията спечели конкурс за най-добра европейски 
практики в областта на социалните услуги и представена на международна 
конференция по проект COPORE в Амстердам през април 2010г., с участници: 
представители на общо 27 страни от академични общности, здравната, 
образователната и социалните сфери. 

- „Участието на децата - лесно като детска игра“ - книжката е предназначена за 
всички специалисти, работещи в сферата на образованието и услугите за 
деца;  изследва проблемите на детското включване – историята на развитието 
на концепцията и трудностите, пред които се изправят специалистите, 
опитвайки се да приложат всичко това в пряката си работа с деца.  

- Филм „Истории за приемната грижа” 

- Филм „Истории за осиновяването” 

- Филм за КСУДС – Русе: „Бързат делфините” 

 

Участия в конференции, семинари, форуми 

- Участие в Национална гражданска инициатива за промени в Закона за 
прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - 



 

 

 

Организатор Сдружение „Болкан Асист”, с подкрепата на неформалната мрежа 
Форум гражданско участие и други неправителствени организации от цялата страна 

- Участие в семинар на тема: „Внедряване на електронен мониторинг и 
предсъдебен доклад” и „Европейски практики” – Организатор ГД „ИН” ОПС - 08 
април 

- Участие в дискусионен форум „Следваща стъпка за достоен живот. Нови 
подходи в развитието на социалните услуги за хората с интелектуални 
затруднения”, гр. София, организатори Фондация De Passerel (Холандия) и БАЛИЗ; 

- Участие в работна среща организирана от Американското посолство в 
България по програмата „Висши стандарти и достижения в преподаването” (Teaching 
Excellence and Achievement). 

- Участие във всички, организирани конференции и работни срещи на 
Национална мрежа за децата. 

 

„Еквилибриум” взе участие в международна научна конференция  

2010 е обявена за година на борба с бедността и социалното изключване в 
Европа. Един от проектите в тази област, финансирани от ЕС, е спечелен от COPORE 
(Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – 
консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции. 
Проектът се изпълнява от 14 партньори, сред които е Русенският Университет 
„Ангел Кънчев”, а целта е да бъдат обединени усилия за справяне с последиците от 
социалното изключване и бедността. 

През февруари 2010 г-жа Лилия Тодорова, проектен координатор от РУ, 
отправи към СНЦ „Еквилибриум” покана да се включи в обявеното съревнование на 
най-добрите практики в областта на работата на терен, за намаляване на бедността. 
На финала 9 организации бяха избрани от журито като еталони в своята област и 
съответно техни представители бяха поканени да представят работата си пред 
елитната аудитория на научна конференция, която се състоя в Амстердам, Холандия 
на 23 и 24 Април и включваше представители на общо 27 страни от академични 
общности, здравната, образователната и социалните сфери. 

„Еквилибриум” бе сред спечелилите и Дейвид Бисет, председател на УС, и 
Десислава Енчева, директор на КСУДС, се включиха в конференцията с презентация 
на работата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства под заглавие 
„Как се създава Център на най-добра практика при предоставянето на интегрирани 
социални услуги”. Останалите отличени държави са Белгия, Гърция, Холандия, 
Великобритания, Албания и Испания. 

Друга проектна инициатива бе международно съревнование на студентски 
проекти, в което взеха участие студенти в специалността ерготерапия от РУ. Заедно 
със свои колеги от Белгия, Турция, Испания и Холандия те бяха сред избраните да 
представят работата, извършена до момента и своите бъдещи планове. В края на 
втория ден, престижно жури, в което имаше членове на ЕNОТНЕ - Европейската 
мрежа по ерготерапия, обяви победителите – тъй като наградата бе само една, а 



 

 

 

изборът труден, тя бе поделена между два университета РУ и Университетът на 
Коруня, Испания. 

Конференцията в Амстердам премина през 5 основни етапа: 

1. Изказвания на ключови говорители  

2. Презентации на студентските проекти  

3. Дискусии в малки групи по 5 различни теми  

4. Паралелни презентации на най-добрите практики  

5. Заключителна пленарна сесия – всяка малка дискусионна група 
представи своите идеи чрез свой избран говорител, а в края на 
конференцията резултатите бяха обобщени. Дейвид бе говорителят на своята 
група, която включваше професори от Университетите на Белгия, Холандия и 
Южна Африка. Задачата им бе да дефинират ключовите компетенции за 
интердисциплинарен подход в социалнат и здравна сфери, за да се 
предотврати и намали бедността.  

Ползи: 

- КСУДС и РУ са в центъра на европейска социална мрежа  

- КСУДС и РУ представиха своята работа и получиха за нея международно 
признание  

- Създадохме възможности за бъдещи сътрудничества и обмяна на опит  

- Русенската академична общност е призната величина от европейски мащаб  

- Социалните услуги, предлагани в КСУДС от Еквилибриум, са сред най-
модерните в международната практика на грижата за децата и 
семействата. 

 

Квалифицираност и повишаване на професионалния капацитет на 
персонала на КСУДС 

Трите звена на КСУДС – Център за обществена подкрепа, Център за работа с 
деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип разполагат с достатъчно и 
високо квалифициран персонал: 

- със специалности в сферата на социалните дейности: „Социални дейности”, 
„Социална педагогика”, „Социално-педагогическа работа с деца и семейства”, 
„Превенция на престъпността и пробационни практики” има единадесет 
служители с образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” и 
четири - с ОКС „бакалавър”; 

- със специалности в областта на психологията има четири служители с ОКС 
„магистър”; 

- с педагогическо образование има четири служители с ОКС „магистър” и един 
„бакалавър”; 

- с медицинско образование има трима служители. 



 

 

 

 

През 2009 година СНЦ „Еквилибриум” въведе цялостна програма, която 
изисква всеки служител да си постави конкретни цели през работната година. Бяха 
създадени лични планове за развитие. Всеки отделен служител имаше възможност 
да идентифицира реалните си амбиции за личностно издигане и развитие, да 
сподели каква необходимост от обучения има и да се установи времева рамка за 
постигане на поставените цели. Това ни даде възможност да подготвим вътрешни 
обучения, да осигурим различни възможности за гостуване на външни обучители, 
както и присъствие на семинари, обучения, ръководени от чуждестранни експерти, с 
цел да се помогнат специалистите от КСУДС да изпълнят поставените си цели за 
развитие. 

В КСУДС е създаден Ресурсен център (от листовки, наръчници, брошури, 
различни обучителни материали), които са на разположение на персонала, както и 
на клиентите при нужда и проявен интерес. Своевременно и целенасочено се 
стремим да отговорим на идентифицираните нужди от обучения на персонала, както 
и на заявките на външни организации, изготвяйки презентации и тренинги за 
професионалисти по различни теми, използвайки опита, който експертите на СНЦ 
„Еквилибриум” имат. На всчки членове от екипа на КСУДС е осигурена 
професионална супервизия от външен експерт. 

Политика на СНЦ „Еквилибриум” е да подбира квалифициран персонал и да 
съдейства за развитието на професионалния му капацитет.  

 

Кампании и популяризиране на КСУДС 

Приемна грижа 

На 24 февруари, СНЦ „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” - Русе бяха 
домакини на пресконференция в Европейския информационния център в сградата 
на Доходното здание, оповестяваща началото на съвместна кампания по приемна 
грижа, която реализирахме в сътрудничество с Отделите „Закрила на детето” и 
кметовете по места. Нашата амбицията бе едновременно да обогатим знанията на 
хората относно същността на приемната грижа (по какво се различава от 
осиновяването) и да окуражим онези от тях, които желаят да станат приемни 
родители, да предприемат тази стъпка. По стечение на обстоятелствата, нашата 
инициатива съвпада с обявената политика на правителството за 
деинституционализация, която дефинира приемната грижа като основна 
алтернатива на отглеждане на децата в институции. 

С помощта на нашите медийни партньори от Арена медия, създадохме 
мултимедийна презентация, която използвахме по време на нашите посещения на 
малки населени места в русенска област. Подобна кампания стартирахме и в област 
Ловеч, по друг проект по деинституционализация на „Еквилибриум”. 

Голяма част от екипа на Комплекса се включи в пътуващия отбор, което 
автоматично превърна тази кампания в най-голямата и най-амбициозна групова 
задача, с която някога се е захващал Комплексът за социални услуги за деца и 
семейства в Русе.  



 

 

 

Област Русе: 

� 32 презентации пред над 400 души; 

� Филм, излъчен от Арена медия; 

� Регистрирани като приемни родители: 1 семейство в Русе и 5 в Бяла 

 

Област Ловеч: 

� 19 презентации пред около 200 души; 

� Филм, излъчван многократно по 3 кабелни телевизии; 

� Регистрирани като приемни родители: 3 семейства в Тетевен, 2 нови в 
Червен бряг и 1 действащо пререгистрирано за спешна грижа за 
новородени; 

� Първо настаняване на новородено в приемно семейство 

 

Заключителната презентация на кампанията по приемна грижа 

Бихме искали да благодарим на Националното училище по изкуствата 
„Проф.Веселин Стоянов” за позволението да използваме залата им на 24 юни 2010, 
както и за техническата поддръжка, която ни оказаха по време на вечерта. 

Бяха презентирани резултатите от проведената кампания, след което млади 
музиканти от училището изпълниха музикални произведения, докато през това 
време зад тях се прожектираха снимките и видеоклиповете, използвани в 
проведените презентации, посланията, които стигнаха до стотици хора, посетили 
информационните срещи.  

Този първи етап от кампанията беше закрит и с официална пресконференция.  

 

Пресконференция против участието на деца в Биг Брадър 

„Не на участието на деца в Биг Брадър Фемили” бе кампания на Националната 
мрежа за децата, в която СНЦ „Еквилибриум” членува. В рамките на инициативата 
на 16 февруари 2010 паралелно в 10 града на България се проведоха 
информационни събития. В Русе то се състоя в Европейски информационен център 
„Европа Директно” и се организира от „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” - 
Русе. Експерти обясниха какви рискове крие участието на деца в реалити формата 
за психическото и физическото здраве на децата – участници и зрители, какви 
клопки поставя играта пред родителите и какви права на детето се нарушават. Бе 
представена петицията с искане за неучастие на деца в Биг Брадър Фемили, която 
всеки желаещ може да подпише на http://bgpetition.com/za_decata_na-
Bulgaria/index.html Повече информация за самата кампания е отразена в сайта на 
Национална мрежа за децата www.nmd.bg, а http://bigbrother.nmd.bg е специално 
създаден сайт, представящ гледната точка на организациите и специалистите, които 
ежедневно работят за българските деца и семейства – психолози, социални 
работници, педагози, лекари – експерти с дългогодишен опит от цялата страна. 



 

 

 

През 2008 екипът на „Еквилибриум” подкрепи Становището на неправителствени 
организации, работещи в областта на правата на децата и услугите за деца и 
семейства, по повод благотворителния сезон на VIP Brother. 

 

Представяне на книжката „Участието на децата – лесно като детска 
игра”  

На 11 август 2010 година „Еквилибриум” представи нова книга, написана от 
Дейвид Бисет, в която той изследва проблемите на детското включване – историята 
на развитието на концепцията и трудностите, пред които се изправят 
специалистите, опитвайки се да приложат всичко това в пряката си работа с деца. 
Книжката е предназначена за всички специалисти, работещи в сферата на 
образованието и услугите за деца и вече можете да я намерите в сайта на 
сдружението www.eq-bg.com, в Раздел Публикации на EQ. 

Областна администрация Русе услужливо ни предостави за ползване Зала 1, 
където с помощта на Клуб „Отворено общество” направихме презентация пред 
поканените гости. Сред тях бяха Стюарт Питърс и Вили Ангелова от посолството на 
Великобритания в България, Иван Григоров, заместник-областен управител на 
Русенска област, Татяна Дончева, Директор на Регионална дирекция за социално 
подпомагане Русе, Мариела Личева, Директор на Дирекция „Социално подпомагане” 
Русе, представители на партньорски организации и много приятели. 

По план Дейвид беше основният презентиращ, но трябва да кажем, че беше 
засенчен от група деца, които пристигнаха за участие чак от село Дряновец. Самата 
книга започва с изброяване на невероятните постижения на тези деца, които през 
последните две години сами създават интригуващи и забавни увеселителни 
програми, с които радват хората в селото. Групата деца беше придружена от 
кметицата и библиотекарката, които от самото начало подкрепят и окуражават 
малчуганите в начинанията им. 

По-късно същия ден Стюарт Питърс и Вили Ангелова посетиха Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства. 

 

Техническа подкрепа, предоставена на: 

I. ЦОП Тетевен  

Експерти от „Еквилибриум” подкрепиха Община Тетевен при изпълнението на  
общински проект за изграждане на Център за Обществена подкрепа като 
предоставиха интензивен курс от обучения на персонала, насоки за организационно 
изграждане, методика и процедури на работа, супервизия и професионално 
консултиране, наръчник за организация и цялостно предоставяне на новата услуга.  

Общинският проект беше надграден от проект „Преструктуриране на ДМСГД – 
Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги”, на „Еквилибриум” и 
британската организация „Надежда и дом за децата”, който доведе до закриване на 
специализираната институция и разгръщане на ЦОП със „Спешен прием” в цялата 
сграда.   

 



 

 

 

II. Гости от с. Хърсово, община Самуил 

На 15 януари 2010 Розалина Борисова, Директор на Дома за възрастни хора с 
физически увреждания (ДВХФУ) в с.Хърсово, община Самуил се срещна с 
представители на СНЦ „Еквилибриум”, за да обсъдят възможностите за съвместна 
работа. ДВХФУ са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални 
услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/ 
НЕЛК. В ДВХФУ Хърсово е реализиран проект по „Красива България” - „Достъпна 
среда в Дом за възрастни с физически увреждания”, но желанието на екипа е да 
продължат да работят в посока трансформиране на институцията в алтернативни 
социални услуги с подкрепата на Община Самуил и Агенцията за социално 
подпомагане. 

 

III. Гости от община Ново Село, област Видин 

Във връзка с договорено през м.декември 2009г. учебно посещение в ЦНСТ на 
представители на Сдружение „Свободен младежки център”, Сдружение „Равен шанс 
за деца в риск” - Ново село и Община Ново село, област Видин по проект 
„Развиване на алтернативна социална услуга - Център за настаняване от семеен 
тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” в с. Ново село” бе изготвена работна 
програма за визитата. Гостите се запознаха с практическото функциониране на 
услугата, механизмите на нейното планиране, отчитане, финансиране и 
контролиране; срещи с персонала, с отговорни общински служители и 
представители на Дирекция „Социално подпомагане” в Русе. 

 

IV. Делегация от Молдова по проект „Изграждане на капацитет за 
осъществяване на проекти по деинституционализация в Молдова” 

На 15 и 16 ноември 2010 в Русе гостува 16-членна делегация от Молдова, в 
чийто състав бяха представители на Министерството на социалната закрила и 
здравеопазването, представители на община Кишинев, ръководител и персонал от 
дома за медико-социални грижи за деца в Кишинев, представители на нестопански 
организации, които реализират проекти на британската организация „Надежда и 
дом за децата” в Молдова. Поводът за посещението беше запознаване с реформата в 
сферата на грижата за деца в България, а Русе беше избран като град, в който тези 
социални услуги са развити в най-висока степен. 

В Русе гостите се запознаха с процеса на предоставяне на социални услуги в 
КСУДС, вкл. ЦНСТ, и Детския кът за развитие. Системата за закрила на детето от 
самото й начало до настоящия момент бе представена за тях от Директор Дирекция 
„Социално подпомагане” – г-жа Мариела Личева. Посетиха ОУ „Ангел Кънчев”, 
Ресурсния център и ЦДГ „Зора” като примери за много добре работещо 
приобщаващо образование. Г-жа Даринка Василева, старши експерт предучилищно 
образование в РИО на МОМН Русе, запозна гостите с реформата на образователната 
ни система в опитите си да осигури образование за всички деца, колкото и сложни и 
комплексни да са обучителните им потребности. Гостите бяха впечатлени от 
топлината и въображението, с които се подкрепят специалните деца в училище и 



 

 

 

детската градина. Особено ценни им бяха споделените подходи при преодоляване 
на резистентността предимно на родителите на другите деца. 

На специална пресконференция в Зала 1 на Областна администрация гостите 
говориха за своите впечатления от социалните и образователните услуги в Русе, а 
след това се включиха в дискусия по въпросите на грижите за децата и семействата. 
Г-жа Ана Попова, Регионален консултант по планиране в Североизточен район и 
регионален координатор за Област Русе на УНИЦЕФ, и г-жа Татяна Дончева, 
Директор на регионална дирекция за социално подпомагане представиха областната 
стратегия за развитие на социалните услуги с акцент върху де-
институционализацията на грижите за деца. Г-жа Даниела Константинова 
презентира социалните услуги, които общината предоставя директно или в 
партньорство с НПО и тези, които планира за разкрие, в подкрепа на процеса по де-
институционализация. Гостите от Молдова представиха системата за закрила и 
социални грижи за деца в тяхната страна. 

Визитата на делегацията от Молдова в България продължи на 17 и 18 ноември 
с посещение в гр. Тетевен, където британската организация „Надежда и дом за 
децата” съвместно с русенската организация „Еквилибриум”, изпълниха през 2010 г. 
първият за страната ни проект за закриване на Дом за медико-социални грижи за 
деца (ДМСГД). Гостите посетиха сградата на ДМСГД, която е в процес на 
преструктуриране, за да предоставя нови услуги за децата в риск в община Тетевен 
в рамките на Център за обществена подкрепа, от началото на 2011 г. На специално 
организирана среща в общината заместник-кметът по социалните въпроси г-н Борис 
Врабевски запозна гостите с общинската стратегия за децата и изпълнените проекти 
за деца до този момент. Галя Бисет от „Надежда и дом за децата” представи проекта 
за преструктуриране на ДМСГД – Тетевен: закриването му като институция и 
разкриването на нови социални услуги в сградата. 

През септември 2008 „Еквилибриум” бе домакин на визитата в България на 
група специалисти, развиващи проекти в Молдова и Приднестровието. За времето, 
прекарано в нашата страна, гостите се запознаха с най-добрите местни практики в 
услугите за деца като за целта посетиха Комплексите за социални услуги в 
градовете Русе и Шумен, както и Фондация „Карин дом”във Варна. 

 

Перспективи 

ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТ са държавно-делегирани дейности, които управляваме в 
рамките на Комплекс за социални услуги. 

Интеграция и съгласуване 

По отношение на бюджетите, системата на издаване на Направления и 
утвърдените методики и методологии за работа, услугите ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТ се 
различават една от друга. Но неслучайно те са обединени в „Комплекс за социални 
услуги” – по отношение на качествено административно и финансово управление е 
добре да се разглеждат като единно оперативно звено. Това се потвърждава в 
следните примери: 

� Изработването на отделни оценки на риска за съставните „части” на КСУДС 
(ЦОП с Център „Спешен прием”, ЦРДУ, ЦНСТ), показа ясно, че даден проблем, 



 

 

 

появил се в един отдел, неминуемо има отражение върху работата на някой от 
другите отдели. По същия начин риск, с идентифициран външен източник, 
може да има отражение върху някой или дори върху всички отдели.  

� Системите са създадени, за да подсигурят сигурността и защитеността на 
децата, посещаващи КСУДС, и не ги делим на клиенти на ЦОП или на ЦРДУ. 
Целият персонал носи колективна отговорност за благосъстоянието им; 
стараем се винаги да има на разположение актуална информация, дали 
конкретен клиент е със социалния работник, с когото трябва да бъде и където 
трябва да бъде.  

� Поради различни причини и по различно време, членове на екипа се 
прехвърлят от една позиция на друга, минавайки през трите вида услуги, за 
да запълват и заместват липси (когато някой е болен). Понякога се налага и 
преназначаване на друга позиция, за което се налага подновяване на 
трудовия договор.  

Без да се отдалечаваме твърде много от препоръчаните методологии за 
работа, ние ще продължим да търсим различни начини за подобряване на 
оперативната ефективност и качеството на услугите, предоставяни на клиентите.  

Доста често, когато имаме деца, настанени в „Спешен прием” на ЦОП, те 
посещават клубовете и груповите занимания, организирани за клиентите на ЦРДУ. 
Участвайки в тях, те установяват социални контакти с други деца и се забавляват, а 
през това време експерти от Комплекса могат да направят оценка на поведението 
им. В такъв интерактивен групов формат всяко дете разкрива аспекти на характера 
си, които може би никога няма да станат известни по време на консултация със 
социален работник. А в ЦРДУ всичко това се случва под наблюдението на груповите 
фасилитатори, които регистрират информацията и я предават на ключовите 
социални работници и психолозите, които работят с детето в ЦОП.  

 

Включване на нови дейности 

Планираме да работим по най-ранна превенция на риска с групи от деца и 
възрастни от училищата и кварталите. Във връзка с това планираме да увеличим 
дейностите, които извършваме съвместно с училищата, образователната общност и 
родителите, имащи желание да научат повече и по-добри техники за справяне с 
проблемите, възникващи при развитието на децата им. Ще се насочим и към 
юношите в горните класове, на които им предстои скоро да станат родители. 

В допълнение, опитът, който натрупахме през 2009 и 2010 година в работата 
си с децата от училище „Васил Левски” и все по-големият брой запитвания, 
отправяни към нас от различни училища за провеждане на обучения, ни кара да 
вярваме, че трябва да се работи много активно с учителите в сферата на ранната 
превенция.  

Планираме групова работа с родители в следните форми: 

� Ателие за родители 

� Група „Необикновени родители на необикновени деца” (деца със 
специални потребности) 



 

 

 

� Клуб „В очакване на бебето” 

� Клуб „Щастливо бебе” 

Ще разширим работата в рискови общности по семейно планиране, 
предпазване от полово предавани болести и здравословна бременност.  

 

Приемна грижа 

Кулминацията на интензивната и широкообхватна кампания на КСУДС по 
въпросите на приемната грижа беше през месец юли 2010 година. Целта на 
кампанията беше да повиши вниманието на обществеността относно 
изключителната нужда от приемни семейства като алтернатива на 
институционализацията, да се осигури на хората адекватно обяснение относно това 
как работи системата, както и да се окуражат повече желаещи да подадат 
официални заявления в Дирекция „Социално подпомагане” за кандидатстване за 
приемни родители.  

Не трябва да се изпуска моментът и ще продължим да работим активно с 
Дирекциите „Социално подпомагане” по места, както и с кметовете на населените 
места, които посетихме, за да може въпросът за приемната грижа винаги да е на 
дневен ред. Имаме намерението мобилен екип от социални работници да продължи 
да посещава селата и градовете на определени периоди от време, за да могат да се 
наберат нови кандидати за приемни семейства.  

„Еквилибриум” възнамерява да развие програмата си по приемна грижа на 
областно ниво – така както е предвидено в Стратегията за развитие на социалните 
услуги в Област Русе за периода 2010-2015, в следните посоки: 

� Изготвяне на анализи на ситуацията в област Русе, в т.ч. на случаите на 
отпаднали кандидати, с които са работили експерти на организацията 

� Представяне на направените заключения и изводи по различни начини и пред 
съответна аудитория  

� Продължаване на кампанията с нови форми и средства 

Също така, бихме могли да използваме наученото и като ресурс, който да 
предоставим на други организации, работещи в сферата на приемната грижа.  

 

Укрепване на капацитета и развитие на човешкия ресурс 

През 2009 година бяха създадени лични планове за развитие на всеки един 
член на екипа. Специалисти помогнаха на всеки отделен служител да идентифицира 
реалните си амбиции за личностно издигане и развитие, да сподели каква 
необходимост от обучения има и да се установи времева рамка за постигане на 
поставените цели. Това ни даде възможност да подготвим вътрешни обучения, да 
осигурим различни възможности за гостуване на външни обучители, както и 
присъствие на семинари, обучения, ръководени от чуждестранни експерти, с цел да 
помогнем на персонала да изпълни поставените си цели за развитие. 



 

 

 

В КСУДС е създаден Ресурсен център (от листовки, наръчници, брошури, 
различни обучителни материали), които са на разположение на персонала, както и 
на клиентите при нужда и проявен интерес. Своевременно и целенасочено се 
стремим да отговорим на идентифицираните нужди от обучения на персонала, както 
и на заявките на външни организации, изготвяйки презентации и тренинги за 
професионалисти по различни теми, използвайки опита, който експертите на 
Сдружението имат. 

Това е изключително важен процес, който смятаме да продължим и за напред, 
като за целта съблюдаваме стриктно да има възвращаемост на инвестицията и 
разходите, които сме направили (като такси, транспорт, настаняване), както и да 
можем да осигурим заместници на персонала, посещаващ курсове, обучения и 
други. 

Изключително много държим да продължим да осигуряваме достъп на 
служителите на „Еквилибриум” в КСУДС до обучени практици, които да 
демонстрират уменията и методите си практически, а не да им ги представят под 
формата на лекции и стандартни обучения. 

 

Подобряване на материалната база 

Строителните работи в съседство на КСУДС приключиха и вече можем да 
използваме по по-добър начин пространството около сградата в полза на клиентите 
ни, като в същото време подобрим разпоредбите си за сигурност и безопасност. 
Получихме официално утвърдителен отговор от Община Русе относно поставянето 
на бариери на входовете на Комплекса, с цел да се ограничи безразборния достъп 
на превозни средства до двора, както и да се предотврати използването му като 
паркинг.  

Направихме скромен старт на създаването на площадка за игра, използвайки 
познанията, придобити при създаването на сензорната градина в ЦНСТ-1 през 
август 2009 година. Основният ни принцип е използването на подръчни материали 
на ниска цена (или безплатни), както и стимулиране на представители на местния 
бизнес да станат дарители.  

Възнамеряваме да почистим основно една от стаите в мазето на сградата на 
КСУДС, която през 2005 година се използваше за работилница – пространството и 
инструментите, с които разполагаме, позволяват да бъде използвана отново за 
усвояване на някои основни трудови навици от клиенти на Комплекса в юношеска 
възраст.  

 

Информиране на общността/ Споделяне на добри практики и опит 

Работим в много близък контакт с нашите партньори от Клуб „Отворено 
общество”, с местните и национални печатни и електронни медии, за да може 
обществеността както в града, така и в цялата страна да чува колкото се може 
повече за Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе. Ние смятаме, 
че е много важно хората да разбират какво точно се случва в Комплекса и с какви 
трудности се справя екипа, с цел да се намали и дори предотврати социалното 



 

 

 

изключване, което наблюдаваме при много от нашите клиенти. Същото важи и за 
децата с увреждания, живеещи в ЦНСТ-1. Скоро постигнахме много добри резултати 
при отправен апел от наша страна за набиране на бебешки дрехи, а в ЦНСТ - 1 се 
наблюдава увеличаване на броя на доброволците, работещи с децата.  

Развитието на алтернативните социални услуги засилва влиянието на 
Комплекса като ресурсен център и потенциален доставчик на обучения и техническа 
подкрепа на организации и най-вече на новите доставчици на услуги. Също така е 
много важна връзката между отделните сектори – имаме добри контакти с 
представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнес 
сектора, съдебната система, полицията, образователни и здравни власти. Ще 
продължим да ги развиваме и да търсим нови съмишленици. Възнамеряваме да 
продължим да работим в нови области и с нови партньори, на които смятаме, че 
можем да сътрудничим с натрупания си опит. 

През 2010 година създадохме информационна брошура за нуждите на 
учителите/ възпитателите в детските градини и родителите, на тема ранните знаци 
на затрудненията в ученето. През месец август 2010 излезе от печат Наръчник по 
въпросите на участието на децата със заглавие „Участието на децата – лесно като 
детска игра”. Планираме да представим наръчника на училищната мрежа в Русе, в 
сътрудничество с общинската Дирекция „Култура и образование” и РИО на МОМН 
Русе. 

 

Нови проекти 

Продължаваме да търсим възможности за недържавно финансиране, което ще 
ни позволи да разширим дейностите си в сферата на ранната интервенция 
(например да реагираме преди даден случай да стигне до Отдел „Закрила на 
детето”) и да работим директно за изграждането на личностен капацитет на 
определени групи (самотни родители, родители на малки деца с увреждания) или да 
разширим дейностите, които предлагаме на деца и родители, клиенти на Комплекса. 

Всички подобни занимания трябва да са устойчиви във времето, да могат да 
са в хармония и в допълнение с вече съществуващите основни дейности на КСУДС и 
да не се използват допълнителни човешки, материални и финансови ресурси за 
изпълнението им. 

 

Част от международна мрежа 

СНЦ „Еквилибриум” се стреми да гарантира стабилност и устойчивост на 
позициите на КСУДС в националните и международни мрежи. 

Ползите от това са, че: 

� Местните добри практики, разработени и прилагани в Русе, се 
разпространяват широко, в национален и международен мащаб 

� Практическите познания на персонала ще бъдат признати и ще има голям 
потенциал за кариерно развитие (в това число възможности служителите 
на „Еквилибриум” да влязат в ролите на обучители, фасилитатори, 
супервизори). Налице са още възможности за посещения, с цел обмяна на 



 

 

 

опит в други институции, както и наше домакинство на други организации, 
желаещи да посетят КСУДС Русе 

� Прилагаме мултидисциплинарен подход, имащ положителен ефект върху 
качеството на предоставяните услуги 

� Обхватът на наличната външна експертиза се разширява  

� Се създават възможности за развитие на партньорства, които да донесат 
ползи за институциите в Русе 

 

Има разработен график на дейностите през 2011, чрез широко консултиране с 
целия екип на КСУДС и партньорите от Клуб „Отворено общество”. 
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