ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) - РУСЕ

2015 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на
социални услуги за деца - издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) с № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа
(ЦОП); Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ); Приемна грижа и съответните удостоверения за регистрация в АСП: №191-01
от 09.05.2012г. за ЦОП; №191-02 от 09.05.2012г. за ЦРДУ; №191-03 от 09.05.2012г. за
ЦНСТ; №191-04 от 09.05.2012г. за услуга „Приемна грижа”.
Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е
пререгистрирано в обществена полза - Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат:
117622997.
Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно
развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят,
като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на
възрастния;

Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на
личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да
приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от
общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск,
активно участие в реформата на грижата за деца в България.
Партньорска организация на Сдружение „Еквилибриум” при администриране на
Комплекса за социални услуги за деца и семейства е
Клуб „Отворено общество –
Русе“, който е експерт в публичните комуникации, организационното развитие,
подготовка на проекти и промоционални продукти и дейности.
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БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В КСУДС
През 2015 година бенефициенти на услугите в КСУДС бяха:
o Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):
 Деца, в риск от изоставяне;
 Деца, жертва на насилие (физическо,
неглижиране и пренебрегване);

емоционално,

сексуално

или

 Деца и младежи с отклоняващо поведение;
 Деца в конфликт със закона;
 Деца и младежи, отпаданли или в риск да отпаднат от системата на
образование;
 Младежи с бразователни дефицити и липса на професионална ориентация,
застрашени от социална маргинализация;
 Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод,
раздяла, траур и др);
 Деца със специални потребности;
 Деца и младежи с комплексни увреждания;
 Деца, на които им предстои да бъдат настанени или са настанени в приемно
семейство;
 Деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип,
на които им предстои реинтеграция в биологичното семейство;
 Младежи, на които им предстои напускане на специализирана институция,
услуга от резидентен тип, приемно семейство/семейство на близки и роднини;
o Родители, роднини и близки на тези категории деца;
o Деца детските градини и училищата, както и техните учители, педагогически
съветници, психолози;
o Родители и педагози на деца в предучилищна възраст;
o Кандидати и утвърдени приемни родители;
o Кандидати и регистрирани осиновители ;
o Бременни жени в риск да изоставят бъдещото си дете;
o Деца и техните семейства в общността, към които са насочени дейности по
първична превенция, както и различни информационни кампании;
o Професионалисти от сферата на социалните дейности и образованието;
Целева група са и 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 Методика за управление на случай за
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закрила на дете в риск от ОЗД, утвърдена от АСП и ДАЗД през 2010г. (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).
Екипът на КСУДС работи директно с групи в общността, в рамките на кратки
сесии и консултации:
 За първична превенция на обществено значими проблеми, каквито са
рисковото и отклоняващо се поведение, насилието и агресията, употребата на наркотици,
алкохол, тютюнопушене, социално значими заболявания и др.;
 Семейно планиране;
 За развиване на жизнени и социални умения и подготовка за независим живот;
 Родители/ лица, които отглеждат дете/деца, с оглед подобряване на грижата и
създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието им.
Методиката за ЦОП определя, че тази дейност се осъществява „на терен” в
училища, детски градини, специализирани институции или по местоживеене на целевата
група, по заявка на образователни и здравни институции, обществени, етнически
организации/лидери и др.
ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА КСУДС ПРЕЗ 2015г.
2015 година, по отношение развитието на социалните услуги в КСУДС, може да се
определи като „година на израстване“. Приоритетите на доставчикът СНЦ
„Еквилибриум“ бяха:
Развитие на превантивни програми в областта на ранното детство и позитивното
родителстване:
СНЦ „Еквилибриум“ през 2015г. развива дейности с увеличаващ се фокус върху темата
на ранното детско развитие. Превантивните услуги развивани в КСУДС от няколко
години в ромските общности в гр.Русе бяха надградени с проекта „Уверени родители за
успешни деца; Игротека за родители“ (финансиран от TSA-България) бяха естествено
последвани от партньорство между СНЦ „Еквилибриум“ с Община Русе в изпълнение на
проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими
групи на територията на общини от Област Русе" (финансиран от Българо-Швейцарска
Програма). Въпреки че методите и целевите групи са различни, и двете инициативи
дават възможност за увеличаване на експертните познания на екипа на КСУДС в
насърчаването на качествена грижа за майката и детето преди, по време на и след
раждането, както и подкрепа за ромските родители в грижата за здравето, образованието
и развитието на техните деца.
КСУДС даде своя принос и в проект, възложен на Национална мрежа за децата и
осигури екип, който потърси обратна връзка (фокус групи) от ромските семейства в
контекста на проект, фокусиран върху значението на социалните услуги, насърчаващи
здравословно ранно детско развитие.
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Програмата „Да възпитаваме като окриляваме“ на КСУДС, въведена пилотно в две
детски градини в града, е тясно свързана с работата, свършена в ромските общности. Тя
помага на родителите и възпитателите в детските градини да осъзнаят въздействието,
което отношението и действията им имат върху здравословното детско развитие и
насърчава режим в детската градина, който подкрепя позитивното родителство,
фокусирано върху нежната и любяща подкрепа и противопоставящо се на наказанието и
негативната дисциплина.
Двете програми на КСУДС (работата в детските градини и в ромска общност) ще се
развият и разраснат през 2016, като в същото време ще бъдат публикувани книжка и
плакат, представящи основните принципи на позитивното родителство.
През 2015г. опитни специалисти, работещи в КСУДС се включиха като обучители на
Фондация „Карин дом“, в обучения, насочени към ранна интервенция и последваща
подкрепа за семейства с деца с увреждания или проблеми в развитието. От 2011г. в
КСУДС се развиват услуги в областта на ранната интервенция на уврежданията и вече
разполагаме с квалифициран, мобилен екип, който продължава да трупа практически
опит.
Експерти от КСУДС провеждаха и обучения в цялата страна по покана на „Надежда и
домове за децата“ – клон България по теми, свързани с
процеса на
деинституционализация – превенция, реинтеграция, развитие на приемна грижа за
новородени и деца с увреждания; подобряване на качеството на предоставяните услуги в
Центровете за настаняване от семеен тип и др.
Нашата силна и многостранна връзка с приемни родители и осиновители продължава да
ни помага да осигурим качество на работа с или в името на децата. Тези родители
представляват сплотена и взаимно подкрепяща се група, която възприема Комплекса в
Русе като неформално място за срещи (т.е. плей групи и организирани дискусии).
Приемни родители и осиновители са винаги насреща, когато има инициативи по
фондонабиране на СНЦ „Еквилибриум“. Важността на това социално измерение на
взаимоотношенията ни с настоящи и бивши клиенти не може да бъде преувеличена.
Мащабът и разнообразието от подкрепа за събития, кампании и фондонабиране през
2015 доказва, че Комплексът за социални услуги в Русе е истински общностен хъб. Също
така екипът на „Еквилибриум“ се е превърнал в редовна атракция в МОЛ Русе.
Умишленото вграждане на работата ни в общността по този начин ни помага в
осигуряването на значимост и допринася за осведомеността ни по отношение на
социалното ни въздействие. Хората знаят какво правим и как могат да се свържат с нас.
Реализиране на проекти, които надграждат и разширяват услугите в КСУДС:
През 2015 г. бе реализиран и проект „Уверени родители за успешни деца. Игротека за
родители“, финансиран от TSA-България. В рамките на дейностите по проекта успяхме
да обхванем общо 169 участника в планираните сесии (игрови сесии и сесии по семейно
планиране) в общността (кв. Селеметя и кв. Средна кула) – това са родители от ромски
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произход на деца от 0-3 години и момичета и жени в репродуктивна възраст от ромски
произход. За 11 месеца активна работа в двете общности сме обхванали 103 участници в
мотивационните срещи по семейно планиране и 231 участници в игровите сесии (като
постоянните участници в групите варират между 28 и 45 родители). Проведени са 22
игрови сесии и 11 мотивационни срещи по семейно планиране. Обхванати са 52 деца от
0-3 години, които са участвали, заедно с родителите си в игровите сесии и/или са обект
на домашни посещения, както и са направени – оценка на новопостъпилите деца и
родители, план за подкрепа и работа, материална подкрепа и проследяване на здравето и
развитието им. Част от родителите са подкрепени и мотивирани за записване на децата
на детска градина/детска ясла/подготвителна група, т.е. семействата са били подкрепени
за извършване на задължителните медицински изследвания за детска градина и подкрепа
и застъпничество при подаване на документи. Подпомогнати са общо 6 деца да
посещават детска градина и детска ясла (3 – детска градина и 3 – детска ясла).
Подкрепени са 21 здравно неосигурени бременни за регистриране на бременност,
проследяване и извършване на задължителни медицински изследвания по време на
бременността и преди раждане. Здраво родените бебета за цялата година са 13 (в
резултат от работата на екипа по проекта). Сесиите по семейно планиране и домашните
посещения в двата квартала мотивираха 25 жени от ромски произход да пожелаят
консултация с АГ специалист и поставяне на вътрематочни спирали, като техен
здравословен репродуктивен избор.
През м. декември 2015 г. стартира и работата по проект „Комплексен подход на Община
Русе за интеграция на ромите и другите уязвими групи на територията на Общините от
Област Русе“ в партньорство с Община Русе, насочен отново към подкрепа на здравно
неосигурени жени от ромски произход в пренаталния период и осигуряване на
възможност за здравословен репродуктивен избор. През 2016 г. ще стартират и три
смесени групи – родители и деца в предучилищна възраст в ОУ „Ал. Константинов“ и
ОУ „Братя Миладинови“ за повишаване на мотивацията им за образование чрез
интерактивни общи занимания.
Активно е участието и приноса на екипа на КСУДС в дейностите на доставчика СНЦ
„Еквилибриум” свързани с:
Комуникации
Представители на КСУДС взеха участие в значими предавания в медиите и статии в
печатни издания: През 2015г. бяха направени множество публикации, както в
регионалните, така и в националните печатни и електронни медии. Всички събития на
СНЦ „Еквилибриум“ и услугите, които организацията управлява, в частност КСУДС,
бяха отразявани с огромен интерес от местните медии, като значителен брой от тях бяха
и обект на отделни тематични участия на в Дарик радио Русе, БНТ 2 Русе, TVN Русе.
 Участие в предавания на Дарик радио Русе по различни теми: във връзка с 10-тия
Рожден ден на Комплекса за социални услуги – обобщение на постигнатото през
годините и новите направления и програми на СНЦ „Еквилибриум“ (по същите теми
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беше и участието ни в предаване на БНТ 2 – Русе); гостувахме в Дарик радио и по теми,
свързани с децата и младежите, за които полагаме грижи в Центровете от семеен тип за
деца и младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“, представяки напредъка и
развитието, които бележат младежите, въпреки тежките си увреждания,
предизвикателствата и проблемите пред организацията в управлението на тези услуги;
участие в Дарик радио и по въпросите за ранното детско развитие във връзка със
стартирането на кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“ в детските градини в
Русе.
 Участие в предаването на Българска национална телевизия в София, във връзка с
получаването на награда „Лале“ на Фондация „Лале” от СНЦ „Еквилибриум“ за проект
на 2014 година (развиван основно в КСУДС).
 Участие на психолог от КСУДС в предаване на ТВН Русе по темите за
осиновяването – предизвикателства, подготовка на кандидат-осиновители и подкрепа за
осиновителите в след осиновителния период и пр.
 Преки включвания и публикации в печатните медии на всички организирани от
СНЦ „Еквилибриум“ благотворителни базари и благотворителни кампании; празникът за
рождения ден на КСУДС; пресконференция за обявяване на резултатите от първата фаза
на кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“; Информационните дни на
осиновяването (национална кампания), проведени в КСУДС Русе; различни инициативи
и дейности на децата от Центъра за работа с деца на улицата.
 Множество материали, разказващи успехите на приемните деца, които подкрепя
КСУДС, децата и младежите с увреждания и описващи модели и добри практики на
организацията бяха публикувани в национални сайтове – на Национална мрежа за
децата, НПО портал, сайт на НОУ ХАУ за алтернативни грижи за деца към НБУ и в
регионални електронни и печатни медии.
Участие в различни национални конференции, семинари, срещи и форуми, на
които са представяни практики и модели на работа на организацията.
 Участие в Годишната среща на НМД във Велико Търново, на която сред
участниците огромен интерес предизвика презентацията ни, представяща работата по
проведената в КСУДС застъпническа кампания за самостоятелна семейна политика,
насочена към ромска общност. Бяха представени резултатите от изследване визията на
семейства от ромски произход и представители на общински, социални, образователни и
здравни институции за по-ефективни, семейно-ориентирани политики в подкрепа на
грижата за децата и използваните за целта инструменти - фокус група с родители от
ромски произход от гр. Русе и въпросници за представителите на различните
институции. Резултатите от застъпническата кампания бяха представени и на
заключителното събитие на Национална мрежа за децата в София.
 Ефективен модел за комплексна подкрепа на приемните деца и семейства,
представи психолог от КСУДС през м.ноември 2015г. на Годишната среща на
Национална асоциация за приемна грижа в София. Презентирани бяха успешните ни
практики в развитието на приемната грижа за деца с увреждания и хронични
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заболявания, подготовката на приемни деца за осиновяване и други пред над 100
участници от цялата страна.
 Специалисти от КСУДС, съвместно с професионалисти от над 10 организации членове на Национална мрежа за децата бяха на работно посещение в Македония, за да
споделят добри практики в областта на ранното детско развитие за децата от уязвими
групи. Работа по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, семейно
ориентираният подход в ранната интервенция за деца с увреждания, който развива
„Еквилибриум“, Play групата за бебета в Комплекса за социални услуги, проектът в два
ромски квартала в Русе „Уверени родители за успешни деца. Игротека за родители“ са
само част от направленията в ранно детско развитие, които „Еквилибриум“ представи
сред гостите и домакините от Македония.
 В рамките на проект на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
„Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация
на грижата за деца“ сдружение „Еквилибриум“ беше избрано като доставчик с една от 15
– те най-добри практики (от общо 50) в областта ма превенцията на изоставянето на деца
и ранна интервенция при деца с проблеми в развитието в КСУДС. Добрата практика на
ЦОП в КСУДС беше включена в специално издание на Министерство на труда и
социалната политика.
 Екипът на КСУДС взе активно участие в изготвянето на „Пътеводител в страната
на доброто родителство“ – интерактивна книжка издадена от СНЦ „Еквилибриум“,
предназначена за родители и деца, представяща съвети и практически занимания за
позитивно взаимодействие и възпитание.
Организиране и провеждане на в Благотворителни базари и събития:
 Мартенски благотворителен базар /26.02.2015-08.03.2015/ в МОЛ Русе;
 Великденски базар /06.04.2015-09.04.2015/ в МОЛ Русе
 Благотворителен щанд, част от „Римски пазар Сексагинта приста“ /27.06.201528.06.2015 г./
 Благотворителен щанд проведен в Музейко по покана на Slow Food България в
София
 Благотворителен щанд в Канев Център по покана на Българска асоциация по
ерготерапия /23.10.2015г./
 Благотворителен базар в МОЛ Русе по случай 10-ти рожден ден на КСУДС
/10.10.2015-11.10.2015/
 Благотворителен концерт на Клуб по спортни танци „Фламинго’ 98“ осигури
учебни пособия за 28 деца от КСУДС - Русе /26.10.2015/ в Зала Европа на доходно
здание Русе;
 Благотворителен щанд „Билки с мисия“, отглеждани от децата в ЦРДУ и
ЦНСТДМУ на Панаир на билките в Пловдив /06.11.2015-07.11.2015 г./
 Коледен Благотворителен Базар Без Аналог в МОЛ Русе /20-23.12.2015 г./
 През цялата 2015 г. СНЦ „Еквилибриум“ продължи да набира и разпределя за
нуждаещите се деца и семейства и дарения от материален характер – мебели втора
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употреба; дрехи и консумативи за бебета и деца; хранителни продукти за семействата,
които ползват услуги в КСУДС.
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ В КСУДС ЗА 2015г.
В началото на 2016г. бе направен анализ на предлаганите социални услуги в
КСУДС през 2015 г., на база проведени дискусии и разбор вътре в екипа на КСУДС и
работни срещи и разговори с представители на ДСП – Русе и други партньорски
организации, обратни връзки и фокус-групи с клиенти. Анализът цели от една страна да
измери резултатността и качеството на услугите, а от друга - актуализиране и при
необходимост преразглеждане на направленията на социалните услуги в КСУДС, с цел
да се отговори на нови потребности на потребителите, отчитайки различни тенденции и
обществени фактори.
Годишния план за развитие на социалните услуги в КСУДС за 2015г. се
изпълняваше в съответствие на заложените дейности и срокове, като бе упражняван
необходимия текущ контрол. Постигнатите резултати в основните направления са
следните:
Програма „Ранно детско развитие”
Най-общо програмата има следните цели: да се подпомогнат и насърчат родителите да
развиват потенциала на своите деца, да се помогне на децата да подобрят в максимална
степен своето физическо, емоционално, социално, когнитивно и говорно развитие.
В програма „Ранно детско развитие” е заложен пакет от терапевтични и развиващи
дейности с мобилен компонент, с цел ранна интервенция за деца със специални нужди,
който се предлага в рамките на действаща услуга („Подпомагане на деца със специални
бужди и техните семейства”, „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в
ниска възраст (0 - 3 г.)”, „Подкрепа на приемно дете след настаняване в приемно
семейство” и др.). От 2011г. в КСУДС се предоставя този вид подкрепа от обучен и вече
опитен екип, който през 2015г. бе разширен с щатен ерготерапевт и кинезитерапевт.
През изминалата година в програмата за ранна интервенция на увреждането се включиха
общо 10 деца и техните семейства/грижещи се.
Групата за игра (Pley grup) - „Мастърклас за бебета и малки деца” е част от програма
„Ранно детско развитие” и предоставя възможност за групови занимания за деца в ниска
възраст и техните родители, които се провеждат от мултидисциплинарен екип, по
предварително изготвен план със заложени в него различни развиващи дейности. Тя е
със свободен достъп за всички родители/грижещи се от общността, които желаят да
насърчат развитието на своето дете, без значение дали то има увреждане или не.
През 2015г. са проведени общо 47 сесии, с участието на 27 деца и 22 родители или други
лица, полагащи грижи за тях.
Голяма част от дейностите по програмите на КСУДС „Ранно детско развитие” и
„Семейно планиране” през 2015г. се изпълняваха, чрез проект на СНЦ“Еквилибриум“ –
„Уверени родители за успешни деца“, финансиран от Тръст за социална алтернатива.
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Работата бе изнесена в два от ромските квартали на Русе, където медиатор и консултанти
работеха индивидуално и групово на терен.
Програма за превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение
Работата на екипа на ЦОП към КСУДС за превенция на изоставянето на деца на ниво
Родилено отделение продължи през 2015г. В изпълнение на ангажиментите, заложени в
актуализираното през м.април 2014г. Споразумение за сътрудничество с МБАЛ – Русе,
РДСП – Русе, ДСП –Русе, два пъти седмично специалист от КСУДС посещава АГК към
МБАЛ - Русе и индивидуално консултира бременни и родилки в риск да изоставят
детето си. Освен на родителите бе оказвана подкрепа на ОЗД с транспорт, материална
помощ за семействата, съдействие за контакти с подходящи приемни родители и др.
През 2015г. консултираните бременни и родилки са 53. В 13 от случаите се е стигнало до
изоставянето на новородените деца, от които 10 са настанени в приемни семейства
непосредствено след изписването от болницата, а 3 са настанени в резидентна услуга,
поради увреждания, непозволяващи отглеждането им в семейна среда.
Приемна грижа
През 2015г. екип от КСУДС продължи да подкрепя изпълнението на проекта на Община
Русе „И аз имам семейство”, съгласно сключеното споразумение за партньорство. За
екипа по приемна грижа (ЕПГ) на Община Русе е осигурено работно пространство и
екип от психолог и социални работници от ЦОП им оказваха практическа и методическа
помощ във всички дейности по приемна грижа – информиране, консултиране, подбор,
оценка, подкрепа, обучение и супервизия на приемните родители.
Периодично се провеждаха междуинституционални срещи за координиране на работата
между екипите на Община Русе, КСУДС и ОЗД.
Извършената работа по споразумението с Община Русе от екипа на КСУДС, съвместните
дейности с ЕПГ и резулататите от тя,х бяха отразявани в месечните отчети на доставчика
до Община Русе.
В КСУДС през 2015г. са предоставяни социални услуги на 48 приемни деца и техните
приемни семейства, биологични родители, осиновители.
Осиновяване
През 2015г. в КСУДС се проведоха множество събития във връзка с осиновяването.
Всички те бяха организирани с активното съдействие на осиновители и техните деца и
кандидат-осиновители. Те са в основата на инициативите за промяната на обществените
нагласи и преодоляването на стереотипи и табута, свързани с осиновяването.
На 8 март в Mall Русе се проведе Детско утро "Да празнуваме с мама!", което даде
възможност за изява на децата и много изненади и за малки и големи, подготвени от
групата "Приятели на осиновяването и приемната грижа" към КСУДС.
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На 27 септември 2015г., за шести пореден път в КСУДС се проведе, традиционната
Годишна среща „Приятели на осиновяването и приемната грижа“. Тази инициатива
възниква преди години в родителската група на осиновители и кандидат-осиновители
към КСУДС и има за задача да се предостави пространство за контакти, разговори и
споделяне на всички, които се вълнуват от темата „Осиновяване”. През 2015г. събитието
бе организирано под формата на карнавал, весели забавления и конкурси за децата, а
родителите споделяха вълнения, радости и трудности.
28 септември 2015г. бе обявен за Ден на отворените врати в КСУДС по темата за
осиновяването. На всеки желаещ бе осигурена възможност за индивидуална консултация
със социален работник, психолог или психотерапевт (по избор), работещи в областта на
осиновяването.
На 29 септември 2015г. КСУДС - Русе, беше домакин на Втори национален
информационен ден за осиновяването, който се провежда по инициатива на Българска
Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО). Той бе отбелязан с дискусионен форум
на тема „Открито за осиновяването”, на който бяха поканени осиновители, кандидатосиновители, биологични родители, приемни семейства, специалисти, работещи в
сферата на осиновяването, журналисти, общественици и др.
През 2015г. към социалните услуги за обучение и подкрепа на кандидат-осиновители и
осиновители в ЦОП се задържа високия интерес, както от самите осиновители, така и от
отделите „Закрила на детето” в Русе, Бяла, Две могили, Ветово и др. Бяха проведени три
задължителни базови обучения за кандидат – осиновители, които обхванаха общо 40
участника.
Психолог от КСУДС – Русе взе участие във форум „Правото да познаваш своя произход
– лицата на осиновяването”, организиран от Българска асоциация на осиновени и
осиновители и Национална мрежа за децата, с подкрепата на Министрество на
правосъдието.
Развитие на услугите в подкрепа на деца жертви или свидетели на престъпления,
чрез въвеждане практиката за провеждане на разпити и изслушване в
специалирано помещение „Синя стая”
През 2013г. в сградата на КСУДС бе разкрито специализирано помещение „Синя стая”
по проект на Община Русе в пртаньорството с Института за социални дейности и
практики (ИСДП). Това бе повод за развиването на нова услуга в ЦОП - “Подготовка и
изслушване/разпит на деца в съдебното и досъдебното производство”. Целта й е
осигуряване на подкрепа за децата, участници в правни процедури - те да бъдат
предварително подготвени и изслушани/разпитани в защитена среда, по щадящ за тях
начин.
В края на 2014г. в “Синя стая” към КСУДС бе проведен първият за Русе разпит на дете в
качеството му на свидетел в хода на наказателен процес.
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През 2015г. в специализираното помещение “Синя стая” са проведени разпити общо на
5 деца на възраст от 6г. до 11г. От тях: 4 деца са разпитвани, като свидетели в съдебни
наказателни производства и 1 в досъдебно производство.
През 2015г. с партньорската подкрепа на сдружение „Център Динамика” в КСУДС-Русе
бе организирана и проведена информационна среща с представители на Русенка
прокуратура и Русенски съд, на която бе презентирана социалната услуга и бе
предоставена писмена информация - алгоритъм на взаимодействие между институциите
при планиране, организиране и провеждане на разпит или изслушване на дете в “Синя
стая”. На участниците бе дадена възможност да наблюдават реална сесия на психолог с
дете, за да придобият праткическа представя за възможностите на специализираното
помещение. Бяха предоставени контакти и информационни материали за дейността на
„Синя стая”. Текущо през цялата година, при проявен интерес бяха продоставяни
информация и методически материали на прокурори, съдии, разследващи полицаи.
По преценка на ОЗД – Русе и/или екипа на ЦОП, специализираното помещение „Синя
стая” се използва за провеждане на първоначални контакти на деца с кандидатосиновители или приемни родители и наблюдавани срещи с биологични родители. Също
така то се използват от професионалисти за супервизия и сесии по фамилна терапия.
През м.февруари 2015г. представители на Еврпейската комисия за борба с трафика на
хора и Националната комисия за борба с трафика на хора посетиха КСУДС и се
запознаха с дейността на специализираното помещение „Синя стая” и практиките за
работа с деца, жертви на насилие и трафик.
Групова работа с деца и младежи
Груповите дейности в КСУДС с децата са организирани под формата на клубове по
интереси. През 2015г. действащите клубове бяха: “Научи ме как”(за усвояване на
социални умения), „Спорт”, „Музика и танци”, „Забавна работилница”(приложни
изкуства), „Бижу”, „Природознание и игри на открито”, „Светът на книгата“,
„Вълшебството на приказките”, „Млад европеец”, „Йога за деца”.
През 2015г. в клубната дейност на КСУДС се включиха 41 деца.
Дейности в областта на детското и младежкото участие. Център за креативност
младежка комуникация и активност.
В КСУДС се работи с деца и младежи от общността по принципите за детско участие за
приемане на връстниците им със социални затруднения и различия, като се използват
елементи от младежката култура, които се насочват към развиване на умения за
доброволчество и социално предприемачество – дейности и проекти от интерес за децата
и в полза на общността.
Няколко години поред ученици от Професионална гимназия по туризъм „Иван П.
Павлов'' и Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, активно се
включват в дейността на ЦРДУ и ЦОП. Инициативите, съвместно с учениците от
русенските средни училища са насочени към интегриране на децата, с които работи
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КСУДС. През 2015г. бяха реализирани редица съвместни събития с тяхното активно
участие.
Мартенският благотворителен Базар Без Аналог в Mall Rousse, който продължи до 8март – празника на мама, се продаваха мартенични, а на 7 и 8 март под формата на уъркшоп бе организирана „Работилничка – подаръци за мама”. Младежите от Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” подкрепиха инициативата и продаваха с
благотворителна цел свои изделия и услуги за да подкрепят каузата на Сдружение
“Еквилибриум”.
Под мотото „Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“ се проведе
Благотворителна Великденска Детска Фиеста в Mall Rousse. Младежи - доброволци, с
подкрепата на художника Огнян Балканджиев каниха всички желаещи да изразят своето
настроение в дните преди Великден на специално подготвени пана.
Младежи от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов'' се включиха в Коледното издание на Базар
без аналог на сдружение „Еквилибриум“, проведено в Mall Русе. Те се изявиха, като
организатори и актьори в Театър на сенките „Да победим с добро“.
Доброволци от ПГ по туризъм - Русе, участваха и в Шестата годишна среща „Приятели
на осиновяването и приемната грижа”. Част от срещата беше организирана като
карнавално шоу и ученици от 12 клас, специалност „Аниматор в туризма”, облечени в
любими приказни костюми, участваха в карнавално дефиле и в индивидуалното
представяне на участниците.
През м.октомври в зала „Европа“ на Доходното здание, децата от Клуба по спортни
танци „Фламинго’ 98“, подкрепени от екипа на КСУДС, техните ръководители и
родители предстваиха благотворителен танцов спектакъл. Малките танцьори, имаха за
цел да осигурят необходимите учебни пособия за 28 деца, ползващи социални услуги в
КСУДС.
Празници и събития за децата, ваканционни програми.
През цялата година бяха провеждании различни празници, чествания и инициативи за
децата – клиенти на КСУДС.
Личните празници на всяко от децата в ЦНСТДМУ „Розовата къща“ бяха отбелязвани с
почерпка или парти. През м.февруари с празнична българска трапеза, подаръци и
пожелания за много щастие и късмет в ЦНСТДМУ „Розовата къща“ бе организирано
изпращането на 5-годишната Акбахар, която отпътува със своите осиновители за Италия.
През пролетнята и лятна ваканция бяха организирани и осъществени програми, наситени
с много забавления, игри, посещения на интересни места, на музеи, цирк, басейн,
пикници и др. Във ваканционните програми могат да се вклюват както деца – клиенти на
ЦРДУ или ЦОП, така и други деца от града (квартала).
През лятото децата посетиха новооткрития Екомузей в гр.Русе, който притежава найбогатите колекции от животински видове, обитавали Поломието и Русенския регион.
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Сред най-големите атракции на музея са мамут в реални размери, единственият
сладководен аквариум у нас с дунавски риби, както и 15-метров макет на пещера.
Гостуваха на Регионална библиотека „Любен Каравелов”, където бяха запознати със
значимостта на библиотеката, нейната история, различните отдели, как могат да станат
нейни членове, какви дейности се предлагат за свободното време.
Отбелязвани бяха значими дати като Деня на славянската писменост и култура, Деня на
детето, Деня на народните будители и др. Ттържеството по повод Деня на детето започна
с подаръци и лакомства, осигурени от Нетуоркс България. Децата пяха и се забавляваха
пред камерата на телевизия TVN. По-късно Български демократичен център им осигури
празничен обяд в ресторант и атракциони в Mall Русе. За Деня на народните будители
децата получиха лакомства, книжки и учебни помагала от ОББ.
За децата, клиенти на КСУДС бе организирано и проведено посещение на Единадесето
изложение и Осми фестивал на туристическите забавления и анимации „Уикенд туризъм
Русе”
Те имаха възможност да посетят театралната постановка „Чудеса и чудесии” по приказки
на Х.К.Андерсен. Това стана възможно с подкрепата на Прокредитбанк.
Децата от ЦРДУ превзеха сърцата на детската публика по време на Детска нощ в музея в
Регионален исторически музей – Русе. Спектакълът „Приказка за Сексагинта Приста“, за
който те се готвиха дълго през последния месец, обединява постиженията на децата
клиенти на КСУДС и ЦРДУ на БЧК, които участваха в ателиетата „Маски“, „Театър“,
„Бойни изкуства” и „Танци“. Децата запознаха публиката с римските богове, разказаха за
създаването на Рим, срещнаха публиката с непобедимите римски легиони и ги
“заведоха” на тогавашния Дунавски бряг. Спектакълът е подготвен от екипа на театър
„Камила“ с ръководител Илия Деведжиев по проект на Сдружение „Приятели на музея –
Русе“, с партньор Сдружение „Еквилибриум
В началото на летния сезон, с подкрепата на Община Русе и Кметство с.Николово,
децата и младежите от ЦНСТДМУ „Розовата къща” бяха на летен отдих в местността
„Текето” край Русе. Те имаха възможност да сменят градската среда с широколистна
гора, съобразена с техните специфични нужди. През м.юли група от шест деца летуваха
и на море в гр.Поморие - Балнеокомплекс „Здравница Сан Марина“.
През месец юли бе проведен четиридневен приключенски лагер в базата на Общински
детски комплекс в природен парк „Шуменско плато”. В него взеха участие 15 деца –
клиенти на КСУДС.
Експерти от Регионална здравна инспекция проведоха през 2015г цикъл от интерактивни
сесии с децата от ЦРДУ на различни теми: „Здравословно хранене” „Упойващи
вещества”, „Толерантност и агресия“ и др.
Проведено бе групово посещение на децата от ЦРДУ и ЦОП в Информационен център
„Европа - директно“. То бе част от съвместите дейности между двете организации в
рамките на съвместен летен клуб „Млад европеец“, провеждан в КСУДС – Русе
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Проведено бе групово посещение на спектакъла „Русе – красотата на малката Виена“ от
децата, ползващи социални услуги в КСУДС – Русе. Организатор на събитието бе
Пламена Червенкова – „Мисис България – Европа 2014г.“
Деца от ЦОП и ЦРДУ към КСУДС – Русе и ЦОП „Том Сойер” на РКО Каритас взеха
участие в интерактивна сесия „Безопасно и здравословно лято”. Инициативата е
организирана от Живомир Николов - представителят на Област Русе в Съвета на децата
към Държавната агенция за закрила, със съдействието на Областен съвет на БЧК,
КСУДС – Русе и териториалния отдел на Главна дирекция „Контрол по правата на
детето” към ДАЗД.
Края на лятната ваканционна програма на КСУДС – Русе бе отбелязан със станалия
традиционен театрално – музикален спектакъл, подготвен от децата, участвали в
клубовете по интереси, летния лагер в местността „Шуменско плато“ и други
ваканционни приключения.
На празник под мотото „Музикално – спортни приключения за всяка възраст и умение“
по случай десетата годишнина от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и
семейства в Mall Русе. Два дни продължиха забавленията за малки и големи, подготвени
от екипа на КСУДС - маратон за бебета с кончета и балончета, приказки, разказани с
помощта на майки и татковци. В импровизирания „Хайд парк“ много деца и младежи се
изявиха с това, което най - много обичат да правят – песни, танци, стихове, китари.
В края на м.октомври в КСУДС се проведе Хелоуинско парти. За всички желаещи да се
включат деца бяха осигурени страшни костюми и грим, много забавление и почерпка с
тиквеник.
Тържеството за Коледа в КСУДС бе организирано и проведено под формата на
празнично шоу с участието на всички деца - клиенти и техните родители или грижещи
се. По традиция имаше празнична почерпка и подаръци, който раздаде Дядо Коледа
Програма ЕКсперт
През 2015г. получили обучения и техническа подкрепа по програма „ЕКсперт” бяха
предоставени на следните организации:
 проведени бяха две обучения сътветно едно на тема: „ Итерактивно обучение и
алтернативни терапии: различни методи на работа с уяазвими деца и младежи Куклотерапия, психодраматерапия и цветотерапия” и второ на тема: „Фондонабиране без
аналог”. Уастниците бяха от Сдружение за български семейни ценности, традиция и
култура „Българче” и студенти - дипломанти от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
 Екипът на ЦОП – Червен бряг получаваше регулярно супервизия, техническа и
методическа подкрепа от специалисти на КСУДС и СНЦ „Еквилибриум“
Работа с доброволци и стажанти
От 2009г. КСУДС се ползва за учебна база на стажанти и дипломанти от РУ „Ангел
Кънчев“.
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През 2015г. следния брой студенти проведоха учебни практики, стажове или посещения
с учебна цел в ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ „Розовата къща“:
РУ „Ангел Кънчев”:
ФОЗЗГ: - специалност „Ерготерапия” – 32
- специалност „Социални дейности” – 111
- специалност „Кинезитерапия“ - 60
ФНПО: - специалност „Социална педагогика” – 8
-специалност „Пробация“ - 7
ПГИУ „Елиас Канети” – Русе:
- специалност „Оперативно счетоводство” - 1 ученик
Общ брой преминали стаж или практика в КСУДС: студенти– 217; ученици - 1
През 2015г. в КСУДС бяха регистрирани 6 нови доброволци, които се включиха в
директната работа с децата – потребители на социални услуги в КСУДС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КСУДС ПРЕЗ 2015г.
Общ брой основни потребители, ползвали социалните услуги в КСУДС – 422
¬
¬
¬

Център за обществена подкрепа – 381 (341 случаи и 40 от групова работа);
Център за работа с деца на улицата – 28;
Център за настаняване от семеен тип – 13;

От тях:
¬ Стартирали нови услуги – 247 (207 – с направления; 16 с административна
заповед и 24 – самозаявени);
¬ Приключили услуги - 257 (241 – ЦОП, 15 – ЦРДУ и 1 – ЦНСТДМУ)
Средногодишно изпълнение на капацитета на услугите: ЦОП – 121,5 основни
потребители; ЦРДУ – 16 основни потребители; ЦНСТ – 12 основни потебители.
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Наименование на услугата:
Точен адрес на предоставяната
услуга:
(област, град/село, ул. №)
Телефон /E- mail:
Лице за контакт:
Капацитет на услугата:
Целеви групи:

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ „РОЗОВАТА КЪЩА”
Област Русенска
гр. Русе, 7006
ул. Неофит Рилски № 66
082 813 383 / моб. 0884 716 545
Надежда Петрова – ръководител ЦНСТДМУ
12 потребители
Деца и младежи с комплексни увреждания

Общ брой деца, ползвали услугата
през 2015:
От тях:
- брой деца, ползвали услугата с
направление/заповед от ДСП или
съдебно решение:

13

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

0

Общ брой родители /настойници,
ползвали услугата през 2015г.:
От тях:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата с направление от
ДСП:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата със заповед от
ДСП:

0

13

0

0
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- брой родители /настойници,
ползвали услугата без съдействието
на ДСП/ОЗД:

0

Общ брой потребители на
услугата / всички клиенти през
годината :

13

Общ брой случаи, по които е
работено през годината:
От тях:
- брой затворени/ приключени
случаи през 2015г. поради изтичане
на срока за работа с клиента:
- затворени/ приключени случаи
през 2015 г. поради отказ на клиента
да сътрудничи:
- брой затворени/ приключени
случаи през 2015 г. с положителен
ефект:
От тях:
- работата е довела до отпадане на
риска
- работата е довела до промяна в
мярката за закрила, поблагоприятна за детето
- друго / моля, опишете/
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Услугата се предоставя:
( един верен отговор)

Финансиране на услугата:
(възможен е повече от един отговор)

Обща стойност на финансовите
разходи по услугата за 2015г.:
Извършвана ли е през 2015 г. промяна
в екипа на услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

1 (осиновено дете)

0

1

0
1 (осиновяване)

0
а)
б)
в)
г)

самостоятелно от доставчика;
в партньорство с общината;
в партньорство с друга НПО;
друго.........

а) делегирана от държавата дейност;
б) общински средства;
в) собствени средства на организацията;
г) проект;
д) дарения; /фондонабиращи акции/
е) друго
113736,00 лв. - бюджетна субсидия
1021,84 лв. – средства от дарения и фондонабиране
11744,58 лв. - в натура (храни, постелъчен инвентар,
оборудване, дрехи и др.)
а) да /посочете при кои длъжности и опишете
причините/:
Новоназначен персонал: 1 социален работник,
6 детегледачки
Напуснал персонал: 5 детегледачки – напуснали с по свое
желание, изтъкнали са лични причини.
б) не

Услугата има ли утвърден за 2015 г.
план за обучение на персонала:
(моля, подчертайте верния отговоря и

а) да /посочете кога е утвърден плана и от кого/:
План за развитие на персонала в КСУДС – Русе -изготвен
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пояснете)

е след атестацията на служителите в началото на
2015г. Утвърден от Дейвид Бисет– председател на СНЦ
„Еквилибриум”.
б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2015 г.
обучения за персонала, пряко
извършващ услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

а) да /посочете колко бр.
1.Вътрешни: Въвеждащо обучение за новопостъпили
служители, „Методът IMPAKT”, Пожарна безопасност
и безопасни условия на труд”.
2. Външни: Оказване на първа долекарска помощ”,
„Психоанализа в работата с деца и семейства”, „Работа
с деца и младежи с епилепсия”,, „Подходи и модели за
работа в ромска общност” „Отговорност на
медицинската сестра при провеждане на лекарствена
терапия. Сестрински процеси и планове за сестрински
грижи. Информирано съгласие за грижи, изследвания и
манипулации.“- за медицинската сестра” - за
медицинската сестра;
б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни
супервизии на екипа на услугата.
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)
Извършвана ли е проверка на
услугата от служители на ДАЗД през
отчетния период
(моля, подчертайте верния отговор и
пояснете)

а) да – Проведени са общо 6 супервизии - индивидуални
или групови за всички членове на персонала.
б) не - причини
а) да /посочете по какъв повод
б) не

Акцентите на работа в ЦНСТДМУ „Розовата къща” са свързани с насърчаване
социалното приобщаване на децата и младежите и включват:
 Участие в ежедневни дейности - разходки в парка, посещение на градските
детски площадки, за някои деца – цирк, детски празници, куклен театър, посещения в
търговски центрове; гостуване на семействата на персонала; участия на някои деца в
общите екскурзии и приключенски летни лагери;
 Насочване на всяко дете към подкрепяща социална услуга в общността
 Редовно участие на малки групи в събития и тържества.
 Осигуряването на летуване в бази с достъпна среда на планиина и на море
(според състоянието на потребителите).
Основен принцип при отглеждането на децата в ЦНСТДМУ е семейния тип грижа.
Какво означава семеен тип грижа за децата, какво ние влагаме в това понятие?
Да получават това, което всеки един добър родител би желал за своето дете:
Да са здрави и да пораснат „големи“!
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Да са щастливи и усмихнати!

Да научават нови неща!

Да общуват и да имат приятели

Да посещават интересни места!
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Да се чувстват сигурни и обичани!

Наименование на услугата:
Точен адрес на предоставяната услуга:
(област, град/село, ул. №)

Телефон /E- mail:

Лице за контакт:
Капацитет на услугата:
Целеви групи:

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Област Русенска
Община Русе
гр. Русе, 7006
ул. Липник № 14
082 / 813 380 - централа; 082 / 813 383
e - mail: ksuds@eq-bg.com
Светла Межри – ръководител ЦОП
105 потребители
Деца, в риск от изоставяне /включително и на
ниво Родилен дом/; Деца, жертва на насилие
/физическо,
психическо,
сексуално
или
пренебрегване/; Деца, които имат проблемно
поведение и/или ниски резултати в училище, при
които
има
риск
от
отпадане
от
образователната система; Деца и младежи
отпаднали от образователната система, с
недобро
образование
и
професионална
ориентация,
застрашени
от
социална
маргинализация;
Деца,
извършили
противообществени прояви; Деца, на които им
предстои настаняване в приемно семейство или
осиновени; Деца, на които им предстои
напускане на специализирана институция; Деца и
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младежи, на които им предстои подготовка за
самостоятелен живот извън институцията, в
която
живеят;
Деца
със
специални
потребности; Деца от семейства в криза
/влошени взаимоотношения, раздяла, развод и
др/;
Родители,
роднини
и
близки
на
гореспоменатите категории деца; Бременни в
риск да изоставят детето си след раждането;
Кандидат - приемни родители; Кандидат осиновители; Приемни
семейства;
Осиновители.
Общ брой деца, ползвали услугата през
2015:
От тях:
- брой деца, ползвали услугата с
направление/заповед от ДСП или
съдебно решение:
- брой деца, ползвали услугата без
съдействието на ДСП/ОЗД:
Общ брой родители /настойници,
ползвали услугата през 2015г.:
От тях:

- брой родители /настойници,
ползвали услугата с направление от
ДСП:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата със заповед от ДСП:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата без съдействието на
ДСП/ОЗД:
Общ брой потребители на услугата
/ всички клиенти през годината :

Общ брой случаи, по които е
работено през годината:
От тях:
- брой затворени/приключени случаи

294 (292 деца и 2 младежи)

270
24 (22 деца и 2 младежи)
47 (кандидат-осиновители, кандидат-приемни
родители, бременни).
Към тях могат да се прибавят и над 450
родители/настойници и грижещи се на децата,
ползватели на социални услуги с направление,
заповед или като самозаявени потребители.
47
0

0

642
(294 деца и младежи, но и техните
родители/грижещи се, 47 възрастни (бременни,
кандидат-приемни
родители,
кандидатосиновители и др.); 59 родители, включени в
групова работа и обучения, 53 бременни и
родилки консултирани в АГК; 117 деца, включени
в групови занимания, 33 педагози, включени в
обучения; 47 консултирани и информирани
родители, 25 приемни семейства подкрепени в
партньорство с ЕПГ по проект „И аз имам
семейство“, съгласно сключено споразумение с
Община Русе)
341
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през 2015г. поради изтичане на срока за
работа (и изпълнени цели) с клиента:
- затворени/ приключени случаи през
2015г. поради отказ на клиента да
сътрудничи:
- брой затворени/ приключени случаи
през 2015г. с положителен ефект:
От тях:
- работата е довела до отпадане на
риска
- работата е довела до промяна в
мярката за закрила, по-благоприятна
за детето
Друго / моля, опишете/
Услугата се предоставя:
( един верен отговор)

Финансиране на услугата:
(възможен е повече от един отговор)

Обща стойност на финансовите разходи
по услугата за 2015 г.:
Извършвана ли е през 2015 г. промяна в
екипа на услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

43

19

179
137

42
0
а)
б)
в)
г)

самостоятелно от доставчика;
в партньорство с общината;
в партньорство с друга НПО;
друго.........

а) делегирана от държавата дейност;
б) общински средства;
в) собствени средства на организацията;
г) проект;
д) дарения; /фондонабиращи акции/
е) друго:
300825,00 лв.- бюджетна субсидия
1291,84 лв. – средства от дарения и
фондонабиране
а) да /посочете при кои длъжности и опишете
причините/:
Новоназначен персонал: 9 служители (3
психолози, 1 ерготерапевт, 1 кинезитерапевт, 1
социален работник, 1 детегледачка, 1 домашен
санитар,
1 медицинска сестра)
Напуснал персонал: 4 служители (2 социални
работници,1 психолог,1 детегледачка )напуснали по свое желание, посочили са лични
причини.
б) не

Услугата има ли утвърден за 2015 г. план
за обучение на персонала:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

а) да /посочете кога е утвърден плана и от
кого/:
План за развитие на персонала в КСУДС – Русе изготвен е след атестацията на служителите в
началото на 2014г. и е утвърден от Дейвид
Бисет- програмен ръководител на КСУДС и
председател на СНЦ „Еквилибриум”.
б) не /посочете причините
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Провеждани ли са през 2015 г. обучения
за персонала, пряко извършващ
услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

а) да /посочете колко бр./
1.Вътрешни:
Въвеждащо
обучение
за
новопостъпили
служители,
„Програма
IMPAKT”, „Работа със семейства в процес на
развод/раздяла”, Пожарна безопасност и
безопасни условия на труд”
2. Външни: „Обучение за обучители – родителски
умения”, „Работа с родители с психични
разстройства и/или зависимости”, „Подходи и
модели за работа с ромската общност”,
„Обучение за обучители на приемни родители за
предоставяне на специализирана грижа на
търсещи и получили международна закрила
деца”
б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на
а) да – посочете броя на проведените
екипа на услугата.
супервизии /индивидуални и групови/ и броя на
(моля, подчертайте верния отговоря и
обхванатите специалисти/:
пояснете)
Проведени са по 2 индивидуални и 4 групови
супервизии за всички членове от екипа на ЦОП
б) не - причини
а) да /посочете по какъв повод
Извършвана ли е проверка на услугата
от служители на ДАЗД през отчетния
б) не
период
(моля, подчертайте верния отговор и
пояснете)

Акцентите на работа по случай в ЦОП през 2015г. бяха свързани с качествено
предоставяне на социални услуги по основните дейности:
 Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, до преодоляване
на проблема
 Насочване, посредничество, застъпничество и придружаване на клиенти до
институции в общността, предлагащи административни услуги или специализирана
помощ
 Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация
на време и ресурси
 Социална подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа)
 Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по
интереси през деня за децата;
 Услуга „Спешен прием” осигуряване на защитена среда в срок до 1 месец за
деца, жертви на насилие или от семейства изпаднали в криза.
 Развитие и подкрепа на приемната грижа и осиновяването;
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 Работа с общността – превантивни програми („Ранно детско развитие”,
„Семейно планиране”, „Работа на ниво Родилно отделение”), груповата работа с деца и
младежи, груповата работа с родители, информационни събития, работа по проекти и
т.н.

Услугите предоставяни в ЦОП през изминалата 2015г. бяха в голяма степен мобилност с част от клиентите се работи в обичайната им среда.
Работата по проекти и фондонабирането дадоха възможност да се работи активно със
семействата и да им се оказва навременна и гъвкава покрепа.
Наименование на услугата:
Точен адрес на предоставяната
услуга:
(област, град/село, ул. №)
Телефон /E- mail:
Лице за контакт:
Капацитет на услугата:
Целеви групи:

Общ брой деца, ползвали услугата
през 2015г.:
От тях:

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Област Русенска
гр. Русе, 7006
бул. Липник № 14
082 / 813 380 - централа; 082 / 813 383
e - mail: ksuds@eq-bg.org
Стефка Петева – ръководител ЦРДУ
15 потребители
Деца, които: пребивават на улицата епизодично или
на различни периоди; оставяни без надзор от
възрастен или с намален родителски контрол;
отпаднали или в риск да отпаднат от системата
на образование; с отклоняващо поведение – бягства
от вкъщи, бягства от училище, противообществени
прояви, извършители на престъпления и др.
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- брой деца, ползвали услугата с
направление/заповед от ДСП или
съдебно решение:
- брой деца, ползвали услугата
без съдействието на ДСП/ОЗД:
Общ брой родители /настойници,
ползвали услугата през 2015г.:
От тях:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата с направление от
ДСП:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата със заповед от
ДСП:
- брой родители /настойници,
ползвали услугата без съдействието
на ДСП/ОЗД:
Общ брой потребители на
услугата / всички клиенти през
годината :
Общ брой случаи, по които е
работено през годината:
От тях:
- брой затворени/ приключени
случаи през 2015 г. поради изтичане
на срока за работа (и постигане на
целите) с клиента:
- затворени/ приключени случаи
през 2015 г. поради отказ на клиента
да сътрудничи:
- брой затворени/ приключени
случаи през 2015 г. с положителен
ефект:
От тях:
- работата е довела до отпадане на
риска
- работата е довела до промяна в
мярката за закрила, поблагоприятна за детето
Друго / моля, опишете/
Преместили се да живеят в друго
населено място или в чужбина
Услугата се предоставя:
( един верен отговор)

Финансиране на услугата:
(възможен е повече от един отговор)
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0
30 (родителите на децата, ползватели на услугата)

29

1

0

58

28

9

0

13

10
3

2
а)
б)
в)
г)

самостоятелно от доставчика;
в партньорство с общината;
в партньорство с друга НПО;
друго.........

а) делегирана от държавата дейност;
б) общински средства;
в) собствени средства на организацията;
г) проект;
д) дарения; /фондонабиращи акции/
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е) друго:

Обща стойност на финансовите
разходи по услугата за 2015г.:
Извършвана ли е през 2015г. промяна
в екипа на услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

Услугата има ли утвърден за 2015 г.
план за обучение на персонала:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

104250,00 лв.- бюджетна субсидия
1291,84 лв. – средства от дарения и фондонабиране
а) да /посочете при кои длъжности и опишете
причините/:
Новоназначен персонал: 3 служители (2 социални
работници, 1 координатор „Учебни дейности”)
Напуснал персонал: 3 служители (1 социален
работник, 1 сътрудник „Учебни дейности”, 1
психолог) – напуснали по свое желание, изтъкнали са
лични причини.
б) не
а) да /посочете кога е утвърден плана и от кого/:
План за развитие на персонала в КСУДС – Русе изготвен е след атестацията на служителите в
началото на 2014г. и е утвърден от Дейвид Бисетпрограмен ръководител на КСУДС и председател на
СНЦ „Еквилибриум.
б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2015 г.
обучения за персонала, пряко
извършващ услугата:
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

а) да /посочете колко бр./ - 8
1.Вътрешни:
Въвеждащи
обучения
за
новопостъпили служители - две, „Програма
IMPAKT”, „Работа със семейства в процес на
развод/раздяла”, Пожарна безопасност и безопасни
условия на труд”, „Игротерапия”
2. Външни: „Обучение за обучители – родителски
умения”, „Работа с родители с психични
разстройства и/или зависимости”, „Подходи и
модели
за
работа
в
ромска
общност”
„Отговорност на медицинската сестра при
провеждане на лекарствена терапия. Сестрински
процеси и планове за сестрински грижи.
Информирано съгласие за грижи, изследвания и
манипулации.“- за медицинската сестра;
б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни
супервизии на екипа на услугата.
(моля, подчертайте верния отговоря и
пояснете)

Извършвана ли е проверка на
услугата от служители на ДАЗД през
отчетния период
(моля, подчертайте верния отговор и
пояснете)

а) да – посочете броя на проведените супервизии
/индивидуални и групови/ и броя на обхванатите
специалисти/:
Проведени са общо по 2 индивидуални и 4 групови
супервизии за всеки член от екипа на ЦРДУ.
в) не - причини
а) да /посочете по какъв повод
б) не
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Акценти в работата с децата – клиенти на ЦРДУ бяха и продължават да бъдат:
 Индивидуален подход към всяко дете - вземат се под внимание личностовите
особености, силни страни, за да могат те да бъдат развивани и насърчавани по подходящ
начин.
 Мобилност и гъвкаво предоставяне на услугите в или извън дома на децата.
 Холистични методи в пряката работа с децата – занимания на открито, спортни
дейности и игри, занимания по интереси, забавления, посещения на природни,
исторически забележителности, които да дават възможност на децата да се запознават с
заобикалящия ги свят по нестандартен начин, да се подобрява и тяхната
комуникативност и поведение.

 Развитие на екологична отговорност и стимулиране на детското и младежко
участие.
 Мотивиране на родителите за работа в партньорство и въвличането им в общи
дейности с децата;
 Разширяване на партньорствата с други организации и социални услуги от
града и региона

 Активно включване в дейностите на КСУДС - фондонабиране, провеждане на
детски празници, фокус групи и др.
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СТОПАНИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА КСУДС
Сдружение „Еквилибриум” съблюдава състоянието на материалната база на
различните услуги в КСУДС да отговаря на петте основни критерия: „Сигурност”;
„Безопасност”; „Лично пространство и възможност за уединение”; „Удобство, комфорт”;
„Достъпност”. За да отговарят на тези условия през 2015г. в сградите на КСУДС и
ЦНСТДМУ са правени поддържащи ремонти и са предприемани действия
реорганизиране и обезопасяване на средата.
ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ПРЕЗ 2015г.
Разработена е и се прилага Методика за оценка и управление на риска за всяко
структурно звено – ЦНСТДМУ, ЦРДУ, КСУДС/ЦОП. Рисковите фактори се разделят на
две области:
„Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и
безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа. В началото
на 2016г. бе направен преглед на старата оценка на риска. Голяма част от рисковете са
отпаднали. Заложените действията в плана бяха изпълнени – например: бяха извършени
нужните ремонти, закупени необходимите предпазни средства, двора на КСУДС стана
по-безопасен за децата, след като бе изградена новата площадка, която е заградена.
С предстоящото саниране на сградата на КСУДС се надяваме, че рисковете на
средата ше бъдат изцяло преодоляни.
ПРОВЕРКИ И ОЦЕНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КСУДС. ДАДЕНИ
ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПИСАНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ.
През 2015 г. в ЦОП и ЦНСТДМУ към КСУДС не правени планови или други
проверки от ДАЗД, АСП или Община Русе с цел оценяване на работата по услугите.
През изминалата година в КСУДС са правени текущи проверки от следните
контролни органи:
1. Инспекторат на АСП:
- Тематична проверка на дейността на ЦРДУ към КСУДС – Русе, на основание
заповед на Изпълнителния директор на АСП, проведена на 20 и 21 януари 2015г.
Проверката бе имаше за цел да установи прилагането на Методиката за условията и
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начина на предоставяне на социалната услуга «Център за работа с деца на улицата» и
обхвана цялата документация на центъра, прилаганите методики, органзиацията на
пряката работа с децата, организацията на храненето и др. Инспекторите дадоха няколко
препоръки, най-важната, от които бе отразяването на срока на услугата в договорите с
клиентите и начините, по които една услуга може да бъде продължена.
2. Областна дирекция по безопасност на храните:
- Извършена инспекция на 10.03.2015г. с цел дали се спазват нормативните
изисквания (Спазени са условията и сроковете на съхранение на храните в обекта,
предоставени са редовно заверени ЛЗК на обслужващия персонал )
3.Регионална здравна инспекция-Русе:
- Текуща проверка на 28.04.2015г. и издаден протокол за проверка за
тютюнопушене, съгласно указания ан МЗ;
- Извършена инспекция в обект с обществено предназначение на 28.04.2015г.;
Издадено предписание на основание чл.19, ал.2, т.6 от Закона за здравето за извършване
на регистрация на нови обекти в РЗИ - Русе
ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ИНЦИДЕНТИ
През 2015г. в КСУДС не са постъпвали жалби и оплаквания от потребители. Не са
регистрирани случаи на насилие и злоупотреба, инциденти и травми на потребители по
време на престоя им в сградите или по време на дейности, изнесени извън КСУДС. Няма
случаи на инфекциозни заболявания в „Спешен прием” към ЦОП и в ЦНСТДМУ.
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ













Клуб „Отворено общество” – Русе
Сдружение „Европейски пространства 21” - Арена Медия - Русе
„Надежда и домове за децата” – България
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Сдружение „Приятели на музея” – Русе
Фондация „Карин дом” – България
Център за кариерно развитие – Русе
ОС на БЧК – Русе
НЧ „Захари Стоянов” – Русе
Българска асоциация по фамилна терапия
Асоциация на българските ерготерапевти
Бизнес партньори и спонсори
РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В КСУДС ПРЕЗ 2016г.

За 2016г. Сдружение „Еквилибриум” планира разширяване и усъвършенстване на
работата в следните направления:
1. Ще продължим да работим по най-ранна превенция на изоставянето на
новородени и малки деца, съгласно подписаното споразумение с МБАЛ Русе и в тясно
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сътрудничество с иновативните услуги, които ще стартират на мястото на закрития
ДМСГД.
2. Ще продължим да развиваме КСУДС като обучителен и ресурсен център за
подкрепа на изграждането и организационното развитие на подобни услуги в други
общини чрез предоставяне на обучения, професионално консултиране и супервизия.
3. Ще работим за развитието на приемната грижа в общината като най-добрата
алтернатива на настаняването в специализирани институции и в контекста на
закриването на ДМСГД и ДДЛРГ.
4. Ще подкрепяме осиновителите, за да може осиновяването, като трайно решение
за едно дете останало без родителска грижа, да бъде в негов най-добър интерес и да се
осъществи в съгласие с новите процедури за плавен и щадящ детската психика преход.
5. Ще работим в посока разширяване на обхвата на програма „Ранно детско
развитие”, като тази година наблегнем на работата по проекта на доставчика „Уверени
родители за успешни деца”, информиране на обществеността за услугата и надграждане
капацитет на екипа, работещ по програмата. Ще следваме модела на семейноориентирания подход, като вярваме, че семейството може да бъде подкрепено да осигури
най-добрата грижа за детето си в рамките на ресурсите, с които разполага.
6. Продължаваме с разработването и предоставянето на услуга за подготовка и
изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в специализирано помещение
„Синя стая”. Тази услуга ще подкрепи работата ни с деца-жертви на насилие,
злоупотреба или експлоатация.
7. Информационната кампания „Да възпитаваме, като окриляваме” да стане
постоянна програма на КСУДС за позитивно родителстване. и дейности в детските
градини в града за превенция на насилието, агресивното поведение при децата и за
прилагане на позитивни методи на възпитание под мотото: „Да възпитаваме, без да
нараняваме”
8. Продължаваме да работим с децата и младежите за приемане на връстниците им
със социални затруднения и различия като се се насочат към развиване на умения за
доброволчество и социално предприемачество – дейности и проекти от интерес за децата
и в полза на общността. Ще търсим допълнителни средства за разширяване на вече
изпробвани и доказано ефективни форми като „Музикална академия“, „Благотворец
Храбър“ и „Център за креативност, младежка комуникация и активност“.
9. Ще доразвиваме своята стратегия за фондонабиране. За да развива качествени и
ефективни социални услуги в КСУДС, екипът ще продължи да прилага цялостна
стратегия и различни методи на фондонабиране, които да позволят разнообразяване на
дейностите и подкрепата за децата и техните семейства. От една страна фондонабиране
ще се извършва чрез проекти по донорски програми. От друга екипът ще продължи с
вече утвърдилите се успешни формули за фондонабиране, като участие в различни
събития на местно, регионално и национално ниво – изложения, базари, фестивали и пр.
Ще продължи развитието и усъвършенстването на „Благотворителен базар без аналог“,
уникална формула и запазена марка на организациите, който набира все повече
поддръжници и участници. Предвиждаме актуализиране на обучителната програма
„ЕКсперт“ и предлагане на обучения за професионалисти в социалната и
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образователната сфера, средствата от тези обучения ще продължат да се използват както
за развитието на екипа, така и за дейностите в полза на потребителите. Ще поддържаме и
създаваме контакти с местните бизнес структури, организации и институции, които
могат да осигурят финансова и материална подкрепа за работата на Комплекса, когато
това се налага – например, облекла, пособия за училище, материали за детски тържества,
ремонтни материали, специализиран транспорт и т.н.
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