ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН
ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ /ЦНСТДМУ / ,,НАДЕЖДА“
И „ЛЮБОВ“
Центровете за настаняване от семеен
тип Надежда и Любов, са изградени 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 год. в Община Русе“.
От 01.04.2015 г. двата центъра Надежда
и Любов се управляват от Сдружение ,,Еквилибриум“.
Надежда

Любов

Гр .Русе, ул. Котовск № 10 и № 12 А
www.eq-bg.org
cnstdmu@eq-bg.org

ЦНСТДМУ ,,Надежда“ и „Любов“

В двете къщички от семеен тип се грижим
за 25 деца, младежи и девойки с тежки
увреждания, изведени от Домове за деца
и младежи с умствена изостаналост в
отдалечени села, изолирани и скрити от
хората.
Екипът на „Еквилибриум“, работи и се
грижи за тези деца и млади хора, воден
от няколко основни принципа:
Информираност на общността и
споделена
отговорност:
Нашата
работа е прозрачна. Стремим се да е
широко
разбрана
от
хората
и
обществото, защото като доставчик на
социални услуги ние помагаме от името
на общността. Тези млади хора са обща
грижа и са част от тази общност.
Работа в най-добрия интерес на
младите хора като личности. Те са
различни и всеки от тях носи свой
потенциал и възможности, претърпял е
различни травми по време на живота си
в различни институции и се справя по –
свой начин с тях. Всеки от тях се нуждае
от специфична помощ и подкрепа –
индивидуална и творчески насочена.
Позитивност: За нас е важно не
нашето административно удобство, а
положителното въздействие от нашите
грижи за младите хора с увреждания.
Това изисква комбинация от увереност и

бдителност,
положителни
и
целенасочени
действия
за
преодоляването рисковете за тях,
свързани с поведението им, развито в
институциите с цел оцеляване и
посрещане на собствените потребности
в една враждебна и лишена от стимули
среда.
Възможности: Фокусирани сме върху
предоставянето на възможности за
учене, развитие и интеграция на децата
и младежите с увреждания:

Участие в пазаруване и всички
дейности в къщите

Посещение на детски площадки,
Посещение на театър, музеи и
изложби

Посещение на „Дневен център за
деца младежи с увреждания“

Участие в клубове по интереси в
„Комплекс за социални услуги за
деца и семейства“

Посещение на училища - трима
младежи с увреждания от тази
година
продължават
образованието си в масово
училище, останалите посещават
помощно училище

Участия в събития и тържества в
града

Ето така празнуване
Присъединете се към нас и
нека заедно създадем чудо

Тук си върнах кратката усмивка,
Тук си върнах пролетния ден

Ако морето можеше да говори …

и вярата в доброто у човека –
те ще бъдат винаги със мен.
„Надежда“ и „Любов“ сред зеленината и
прохладата на лесопарк „Липник“

Неузнаваеми и усмихнати, облагородени
и различни - децата и младежите с увреждания на летен лагер в лесопарк
„Липник“.

Децата и младежите покориха гората,
а тя ги приюти и преобрази!

Ако морето можеше да говори, то щеше
да ви сподели, че обича тези деца и
младежи с увреждания. А ако те можеха
до говорят – никой нямаше да повярва,
че е възможно такова щастие!
Щяха да ви разкажат, че за първи път
са на море, а някои от тях са на 23
години. Че морето им е любимо – вече!
Че то е солено – вие го знаете – те, не!
Че то е мокро и приятно, и прегръща, и
има вълни, и те правят пяна! Това са
открития, достойни за Колумб!

