ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2016 г.
По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ
Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални
услуги за деца и основната му мисия 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.
Към момента „Еквилибриум“ управлява 10 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Център
за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, обединени в Комплекс за
социални услуги – най-дълго управляваната от нас социална услуга или както го наричаме
помежду си: кораба-майка.

Звено майка и бебе, Дневен център за деца с увреждане и Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа,
които управляваме комплексно като Обединени детски услуги „Слънчо“.
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Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки
интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждане и други проблеми в град Бяла.
Тежестта на тези отговорности не ни спира да развиваме иновативни дейности по проекти за:






подобряване на живота и развитието на децата в ромска общност,
подкрепа за деца в конфликт или контакт със закона,
превръщане на училището в център на общността,
позитивно родителство или как да възпитаваме като окриляваме децата
система за мониторинг и оценка на качеството на социалните услуги – какво е
въздействието върху живота на децата и техните семейства
 универсални услуги за деца в ранна възраст – предстои откриването на първия в
България интерактиван център „В света на ранното детство“, в подкрепа на родители,
педагози и социални работници.
Моделите, програмите и принципите на „Еквилибриум“, прилагани в КСУДС и по проекти, са в
основата на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“, приет с постановление на Министерски съвет № 859 от 13.10.2016 г.
През изминалата 2016 година бенефициенти на нашата дейност бяха:
Деца в риск и техните семейства, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД);
Деца и младежи с увреждания, потребители на услуга Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания;
Деца и младежи с увреждания и техните семейства, потребители на услугите в Център за
социална рехабилитация и интеграция - гр. Бяла и Дневен център за деца с увреждания - Русе
Деца в образователната система и техните учители, педагогически съветници, психолози;
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Родители и педагози на деца в предучилищна възраст;
Деца с увреждане или проблеми в развитието и техните семейства;
Деца, настанени в приемни семейства;
Кандидати и утвърдени осиновители;
Професионалисти от сферата на социалните дейности.
Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални
услуги за деца и младежи. 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.

Основни дейности, връзката им с целите на организацията и постигнати резултати:

През 2015 г. СНЦ „Еквилибриум”, съвместно с Клуб „Отворено общество – Русе“,
продължи да администрира социалните услуги за деца и семейства в Комплекс за
социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе, по силата на пореден договор с
Община Русе, обхващаш периода 2013 г.-2016 г., след проведен конкурс в края на
2013г.
Продължихме и с управлението на двата Центъра от семеен тип за деца и младежи с
увреждания „Любов“ и „Надежда“, по силата на договор с Община Русе
№2362/30.03.2015 г. и № 2361/30.03.2015 г.

През 2016 г. СНЦ „Еквилибриум“ пое управлението на още 5 нови социални услуги.
Звено майка и бебе, Дневен център за деца с увреждане и Център за настаняване от
семеен тип за деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа, които
управляваме комплексно като Обединени детски услуги „Слънчо“ в гр. Русе. И Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с увреждане и други проблеми в гр. Бяла.
Проектите, по които сме работили през 2016 г.:

Проект „Животът от двете страни на фотообектива”
Период на изпълнение: април – юли 2016 г.
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Източник на финансиране: Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, чрез
Фондация „Велукс“
Роля на организацията: изпълнител, в рамките на кампания на Ноу Хау център за алтернативни
грижи, инициирана от група ромски деца, участници в проект „Спиране на процеса на
маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.
Очаквани резултати:
1. Повишена чувствителност у родителите по отношение мястото и ролята на детето в
семейната система и структура.
2. Осъзнаване от младежите за тяхната роля и възможностите им за личностно развитие.
3. Подобряване на взаимодействието родител – дете.
4. Създаване на мрежа от самите участници в проекта, която да продължи да работи в
общността с подкрепата на Сдружение „Еквилибриум“.
Конкретни цели: Проектът е насочен към деца и младежи на възраст 13 -17 г. и техните
родители. Основната му цел е развитие в посока промяна в нагласите на родители и младежи
от ромската общност по темата за ранните бракове, чрез прилагане на социално –
експериментален подход за стимулиране на личностното развитие и индивидуалните ресурси.
Резултати: Сформирана група от 16 младежи на възраст между 13 и 18 години и техните
родители – общо 27 участници. Всички участници принадлежат към малцинствени групи –
роми - кардараши, етнически турци и миллет. Проведени бяха две фокус групи с деца и
родители, прожекции на образователни филми и дебатиране върху темата за рисковете от
ранните бракове и последиците от тях. Заснети любителски кадри от младежите от тяхното
ежедневие. В резултат на това те подбраха свои фотографии с послания към тях, които да
представят на фотоизложба. Заключително събитие – фотоизложба на 18.07.2016 г. в
Регионална библиотека „Л. Каравелов“, Русе, на което част от младежите представиха освен
избраните техни фотографии и свои мисли под формата на есета и послания. Фотоизложбата
представи един различен, позитивен поглед към ромска общност, представен от младежите от
същата тази общност. Те определиха себе си като „бели лястовици“ и приканиха всички гости
на събитието да напишат свое послание на символичните хартиени бели лястовици и да ги
залепят на подготвеното за целта дърво. Фотоизложбата остава в залата на регионалната
библиотека до месец септември (2016 г.), след което „тръгва на път“ в населените места на
област Русе, за да носи своите послания и към други родители и млади хора от общностите
там.

Проект Спорт без граници
Период на изпълнение: април 2016 – май 2016
Източник на финансиране: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
Роля на организацията: изпълнител в партньорство с ЦДГ „Зора“ и ФК „Дракончета“, Русе
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Очаквани резултати: Провеждане на спортен празник – демонстрация на футболна тренировка
с участието на деца със специални потребности от ЦДГ „Зора“ и деца от масовите групи на
детската градина. Да се осигури нужната подкрепа за децата със специални потребности да
контактуват с топката и да се включат в двигателна дейност под ръководството на треньорите и
психолозите от СНЦ „Еквилибриум“.
Конкретни цели:
Насърчаване и подкрепа на децата със специални образователни
потребности от ЦДГ „Зора“ да участват, според възможностите си, в тренировка по футбол и да
изпитат положителни емоции от движението.
Резултати: Проведен спортен празник с тренировка по футбол, в която участваха деца на
възраст от 3 до 7 години от ЦДГ „Зора“. В тренировката по футбол участваха 40 деца на възраст
от 3 до 7 години от ЦДГ „Зора“, група СОП и деца от масовите групи на детската градина, 3-ма
психолози от СНЦ „Еквилибриум“ и 10 треньори от ДФК „Дракончета“. Място на провеждане –
спортна зала на ЦДГ „Зора“. Демонстрацията включва елементи от футбола. Треньорите,
заедно с децата от четвърта група демонстрираха упражнения за загряване и елементи от
футболната игра. В програмата на демонстрацията се включиха децата със СОП, като им се
предоставя възможност да контактуват с топката и да се включат в двигателна дейност под
ръководството на треньорите и психолозите. Децата получиха награди - медали за
постигнатите резултати, връчени от футболните треньори. Децата със специални
образователни потребности от ЦДГ „Зора“ бяха подкрепени да участват, според възможностите
си, в тренировките по футбол и да се докоснат до нови положителни емоции, свързани с
движението и спортните занимания.
Проект „Спорт и терапия за деца, с помощта на коне“
Период на изпълнение: септември – декември 2016 г.
Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и TBI Bank –
част от новата търговска кампания на банката „Спорт за по-добър живот на децата“
Роля на организацията: водеща
Очаквани резултати: Осигуряване на алтернативна терапевтия – хипотерапия за 20 деца с
двигателни и ментални затруднения и деца с отклонения в поведението и социална
дезадаптация.
Конкретни цели:
-

Увеличаване на интензитета на терапевтични сесии с децата със специални
потребности, при които вече е стартирала хипотерапия;
- Разширяване на достъпа за нуждаещи се деца до спортните и терапевтични дейности,
предлагани в Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе;
Резултати: Проведени бяха 120 терапевтични индивидуални сесии по хипотерапия с 10 деца
със специални потребности – 5 деца от Центъра за настаняване от семеен тип „Розовата къща“
и 5 деца с увреждания от общността, които бяха придружавани от своите родители.
10 деца от Центъра за работа с деца на улицата получиха 12 групови сесии и занимания с коне
в базата на Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе.
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Резултатите и за двете групи деца са удивителни.
След като бяха сформирани групите на децата участници от ЦНСТДМУ "Розовата къща" и ЦРДУ
към КСУДС и бяха подписани и споразумения с родителите на децата, които вече ползват
хипотерапия в Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе, стартираха терапевтичните сесии групови и индивидуални.
Децата от ЦРДУ бяха изключително доволни и щастливи при посещенията при кончетата.
Изградиха отлични отношения с треньорите и животните. Нашите наблюдения и анализи по
време и след сесиите с конете показват, че конният спорт влияе благотворно на физическото
развитие на децата от една страна, а от друга възпитава различни качества, като
дисциплинираност, отговорност, съпричастност, трудови навици, свързани с грижата за конете,
позитивно отношение към природата и др. Наблюдава се подобряване на комуникативните
умения у децата. Състезателният елемент при конната езда, способства за повишаване на
самооценката, развиване на увереност в собствените възможности. Подобряването на
физическото и психо-емоционалното състояние на детето води до повишаване на
ефективността и качеството на процеса на социализация.
За децата със специални потребности от ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и тези от общността
терапевтичната езда и контакта с конете има преобразяващ ефект. Всички деца са с подобрено
общо физическо състояние - баланс на тялото, координация на движенията, понижен
спастицитет на мускулите. Деца с различни двигателни и мeнтални затруднения, с поставени
диагнози като: ДЦП, умствено изоставане, разстройства от аутистичния спектър,
хиперактивност и дефицит на вниманието, слепота и други увреждания общуваха по уникален
начин с конете с помощта, на специалистите от конната база, преодоляха страхове и задръжки,
подобриха способността си за изразяване на положителни емоции собствената си увереност.
От ЦНСТДМУ "Розовата къща" са включени пет деца (едното е над 18г., но то изостава в
развитието си и календарната му възраст не съответства на физическата). С всяко от тях са
проведени по 6 хипотерапевтични сесии. При тях напредък се постига по-бавно, предвид
състоянията им, но специалистите отчитат положителното въздействие на заниманията.
„Да възпитаваме като окриляваме“ – текуща програма
Източник на финансиране: средства от кампании по фондонабиране на „Еквилибриум“
Роля на организацията: водеща, в партньорство с Община Русе – Отдел „Образование“;
Регионален инспекторат по образованието – Русе; Сдружение „SOS Детски селища България”,
Велико Търново.
Очаквани резултати:
-

Да изследваме разбирането на родители и професионалисти, работещи с деца в
предучилищна възраст за същността и формите на насилие;
Да изпробваме иновативни методи и техники за подобряване на взаимодействието
между родители, учители и деца за предотвратяване и преодоляване на агресията сред
децата, чрез провеждане на обучения на родителите на децата в предучилищна

Еквилибриум – служебен адрес

Комплекс за социални услуги – Русе

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

ул.“Добруджа“ Nо 5, Русе 7000, България
+359 82 588 769 и +359 889 813 123
office@eq-bg.org
www. eq-bg.org

бул.„Липник“ № 14,Русе 7006, България
+359 82 813 380 и +359 884 877 595
ksuds@eq-bg.org
www. eq-bg.org

възраст; обучения на учителите в детски градини в град Русе и творчески ателиета
„Вълкът и Червената шапчица – приятели” за децата в детските градини
- Да популяризираме успешните практики с цел въздействие върху по широк кръг от хора
от общността и специалисти
- Издаване и разпространение на „Пътеводител в страната на доброто родителство“ –
материал, който насочва вниманието към това как да насърчаваме доброто поведение
на децата чрез позитивно въздействие
Конкретни цели: Повишаване на обществената чувствителност, разпознаване и преодоляване
на насилието, чрез комплексна подкрепа на млади родители, техните деца и специалисти от
две детски градини в община Русе. Тя ще се реализира, като се прилага и надгражда успешен
модел, апробиран от Сдружение „SOS Детски селища България” в община Велико Търново.
Резултати до момента: Проведено анкетно проучване сред 100 педагогически специалистите в
6 детски градини на територията на гр. Русе, относно разпознаване на насилието и
последиците от него при децата; Изготвен и представен обобщен анализ на набраната
информация от проучването; Проведено обучение на специалисти от ЦДГ „Русалка” и ЦДГ
„Пинокио” ; проведено обучение на родителите на децата от двете детски градини; проведени
творчески ателиета с децата и представяне на резултатите във финални събития в самите
градини, с участието на деца, родители и учители; проведени две информационни събития,
представящи целите на кампанията и резултатите до момента.
Проект „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В
света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“
Период на изпълнение: април, 2016 – март, 2019
Източник на финансиране: Фондация „Велукс“
Роля на организацията: изпълнител
Цел: Създаване на център, където ще работим пряко с деца и семейства, но и ще осигуряваме
ноу-хау по ранно детско развитие и практически методи за работа с деца от 0 до 7 години за
специалисти, работещи в сферата на образованието и грижата за децата.
Това не е социална услуга. Това е независимо начинание.
Сградата на новия център се намира на улица „Доростол“ (близо до голяма детска градина и
недалеч от университета).
Силно се противопоставяме на използването на прекалено структуриран и твърде
академизиран подход в работата с деца под 7 годишна възраст.
Ние насърчаваме свободната игра
1.

Тя е свободно избрана от детето

2.

Ръководена е лично от детето

3.
Тя е вътрешно мотивирана, а не провокирана от външни източници като награди или по
принуда
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4.
Ангажира активно детето в една стимулираща и лишена от стрес среда, която то е
мотивирано да изследва
ПОДХОДЪТ
Работа със семействата
През 2016 г. говорихме с много родители на малки деца. Те споделиха, че искат неща, които
понастоящем липсват в България – лесен достъп до съветници и ресурси; гостоприемни места
за срещи, където семействата могат да получават неформална помощ; непринудена и
позитивна комуникация; възможността за споделяне и участие в родителски групи.
Достигане на едно по-добро място: толерантност и многообразие
Искаме да създадем този нов център, защото осъзнаваме, че съществува огромна бездна
между ранното възпитание и образование в България и най-прогресивните европейски
подходи. Обширно международно проучване разкрива, че съществуват опасности, свързани с
академизирането на дейностите в детските градини и предучилищните групи.
Партньорствата ни с няколко семейни центъра в Швеция са ни научили, че педагозите,
социалните и здравни работници могат да използват опростен и разбираем език и да споделят
еднакви идеали във възпитанието и грижата за най-малките, базирани на задълбочено
познаване на начина, по който децата се развиват когнитивно, социално, емоционално и
духовно. В Единбург, Шотландия работим с всепризнати детски градини, които с право
поставят играта над педагогиката и дисциплината и показват изумителни резултати. Ще
създадем среда за деца от 0 до 7 години, базирана на модерна интерпретация на идеите на
Фридрих Фрьобел.
Създаване на общоприето тълкуване на начина, по който децата учат и се развиват
Един нов, интегриран подход към семейната подкрепа трябва да бъде базиран на задълбочено
познаване на начина, по който децата учат и се развиват. Има нужда от значителна промяна в
професионалните подходи и огромно подобрение в разбирането на тази материя в България.
Създаване на иновации
Новият център ще осигури материалните и човешки ресурси,които да бъдат в помощ на
родители, педагози и социални работници и ще промотират семейно здраве и благополучие.
Екипът ще работи пряко със семействата, а центърът ще служи като „инкубатор“ за намиране
на работещи модели, които да са приложими и ефективни.
Рамката за обучение е ясна и проста
Създадохме рамка за обучение, която определя границите на нашата работа и дефинира ясно
принципите на нашия подход.
Учебна среда, която е приспособима и достъпна
Ще бъдем радикални в използването на пространството и мебелите, с които разполагаме.
Средата ще бъде приспособима и ще комбинира предмети, които са леснопреносими и имат
различни приложения. Това ще бъде от полза, когато заниманията включват театър или
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разказване на истории и приказки. Максимално ще се възползваме от естествените материали
и ще използваме подръчни средства и материали като заместител на традиционните играчки,
прилагайки „закона за джунджуриите / подръчните вещи“.
Участие на общността
Новият център ще бъде място за обмяна на идеи и опит, а семействата ще допринасят за
неговото развитие и разрастване. Ще използваме техните умения, таланти и страсти.
Стартирахме и постоянна кампания за фондонабиране – „Мисия: Детство у дома – обич,
сигурност, развитие“, под чието мото преминаха благотворителните ни базари през 2016
(мартенски, великденски, коледен).
НАШИТЕ ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2016
„Еквилибриум“ 2016 - основни акценти
Година на разширяване „Продължаваме напред“
Ако преброите колко са различните лога в страниците ни във Фейсбук, ще видите, че
„Еквилибриум“ се разраства. Вече управляваме 10 отделни услуги в Русе, играейки ролята на
мениджърско ядро. Не е само въпрос на бройка. По време на конференцията, представихме
как организации като датската Фондация „Велукс“ подкрепят „Еквилибриум“ в мисията ни за
устойчиво развитие, чрез иновации. Също така, дългогодишният ни опит в управлението на
услуги за деца изложени на риск и техните семейства, ни позволява да влияем върху
законодателството свързано със закрила на децата (членове сме на постоянни експертни групи
към МТСП, ДАЗД, Коалиция „Детство 2025“ и НМД, чрез участието си успяхме да влияем върху
промените в ППЗСП – промените, касаещи безогледно местене на децата и младежите в
ЦНСТДМУ бяха отложени за 2018 г. работим по промяната на текстовете в Правилника).
През 2016 експерти от „Еквилибриум“ проведоха 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. Имаме високо квалифициран, мобилен екип в
Русе, който продължава да трупа практически опит, чрез който влияе върху качеството на
грижите за деца и практиките на регионалните нива в страната.

Комуникации и публичност:
Създаденият през 2015 г. нов сайт на „Еквилибриум“ – www.eq-bg.org продължи да се
развива и разраства. Създадени бяха нови лога и съответните рубрики за всички нови
услуги, поети през 2016 г. от сдружението.
Всяко събитие, дейност по проект или в услугите бяха отразяване не само в сайта и
фейсбук страниците (на бг. И англ.) на организацията, но в местни и национални медии
– НПО портал, сайт на НМД и др.
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Специалисти на организацията вземаха участие по покана от различни медии по
значими и актуални теми в обществото или по повод на организирани от нас събития,
представящи дейността.
Представители на „Еквилибриум“ взеха участие в различни национални и
международни форуми – конференции, кръгли маси и др. с презентации и изказвания.
„Еквилибриум“, с подкрепата на Арена медия създаде два филма през 2016 г. Първият
е по сценарий, режисура и с участието на децата от Комплекса, които разкриват своите
ценности, разказвайки как майките, бащите и близки до тях възрастни са извор на
любов и сигурност. Вторият филм е за дейността на „Еквилибриум“ в две от ромските
махали на Русе.
ОБОБЩЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – РУСЕ
Година на нови проекти и програми

Център за обществена подкрепа
Брой основни потребители на услугата – 344*
*290 случая на деца, младежи, родители, роднини или близки, кандидатосиновители, кандидат – приемни родители, действащи приемни родители,
бременни и 54 - от участия в групова работа за повече от три пъти в месеца на
деца или възрастни.
Общ брой клиенти на услугата – 1197
 Консултирани в АГК бременни и родилки в риск – 87;
 Младежи (18г.-29г.) от ЦНСТДМУ, посещаващи клубове по интереси – 3;
 Лица, получили една или повече консултации от специалист - 29;
- Деца, обхванати в дейностите на Център за детско и майчино здраве (КИСУД) – 11
деца от 0г. до 3г.;
- Родители, обхванати в дейностите на Център за детско и майчино здраве (КИСУД) –
11;
- Деца, обхванати в дейностите на Семейно-консултативен център (КИСУД) – 10 деца от
3г. до 7г.;
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- Жени от ромските квартали „Селяметя” и „Средна кула”, обхванати в дейности по
семейно планиране в Семейно-консултативен център (КИСУД) – 10;
- Деца, участници в „Детски правозащитни клубове”, провеждани в три училища в
гр.Русе – 35;
- Родители, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като
окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе – 39;
- Деца, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като
окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе – 75;
- Педагози, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като
окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе –38;
- Деца, участници в Плей-група „Мастърклас за бебета” – 12;
- Лица (родители), участници в Плей-група „Мастърклас за бебета” – 9;
- Осиновени деца, участници в групови занимания „Приятели на осиновяването” – 24;
- Лица (родители осиновители и кандидат-осиновители), участници в групата
„Приятели на осиновяването”- 56;
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ПОСТИЖЕНИЯ НА ЦОП – 2016
И през 2016 г. се запази динамиката на работа в ЦОП към КСУДС – 107,6 случая
средномесечно. В условията на работа без специализирани институции, особено
интензивна е услугата „Спешен прием” - през годината са предоставени 37 социални
услуги. В това направление продължава консултативната дейност в АГК, както и
съвместната работа с ОЗД по сигнали. На ниво АГК през 2016 г. са консулитрани 67
родилки и 15 бременни.
През изминалата година усилията на специалистите от КСУДС в посока гарантиране
правото на детето за щадящи разпити дадоха резултат и все повече организации се
обръщат към услугата в ЦОП. Към разпити и изслушване в специализираното
помещение „Синя стая” през 2016 г. бяха насочени 13 деца – едно гражданско дело за
изслушване за промяна режима на лични отношения, разпити по 10 досъдебни
производства и две съдебни.
През 2016 г. бе сключено споразумение с Институт по фамилна терапия и КСУДС е база
за провеждане на фамилни сесии под супервизия. В подкрепа на работата на екипа в
някои от случаите бе включено и фамилното консултиране с учебна цел. Фамилните
сесии бяха част от работата по четири случая – самозаявени клиенти. Майката на две
близначки на 7 год. е потърсила подкрепа заради опозиционното и провокативно
поведение на едната си дъщеря в училище, както и за справяне с конкурентността на
близначките вкъщи. Вследствие на работата на екипа от ЦОП и фамилното
консултиране е постигнат баланс в отношенията между двете сестри, сътрудничество,
комуникация, родителят е получил и друга гледна точка на поведението на децата си и
за начина, по който го възприема. В друг случай заявката на майката е подкрепа за
справяне с неконтролируемо поведение на сина й в училище. В резултат на
съвместната работа детето е автономизирано, всеки е влязъл в ролята си, очакванията
и изисквания на майката вече са реални и тя не е фокусирана само върху детето.
Успешно е приложена формулата консултиране и фамилни сесии в случай на
осиновено дете, чието поведение в детската градина е притеснявало педагозите и те
не го приемат. Резултатът в края на социалната услуга е, че родителите вече приемат
личната история на 3 годишното си дете, като я разказват и говорят на детето за нея, а в
следствие на това самото дете се е успокоило и изразява мнението си с думи.
Въпреки големия брой потребители, които преминават през ЦОП през годината,
остават случаи, които се помнят с години. 2016 г. сложи началото на работата на екипа
от ЦОП и по медийни случаи. Постигнати са положителни резултати по случая на
изведено дете на лекар заради поставяне в риск здравето и живота му в работата със
семейството /родителите са разделени/ в посока връщане на детето вкъщи.
Еквилибриум – служебен адрес

Комплекс за социални услуги – Русе

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

ул.“Добруджа“ Nо 5, Русе 7000, България
+359 82 588 769 и +359 889 813 123
office@eq-bg.org
www. eq-bg.org

бул.„Липник“ № 14,Русе 7006, България
+359 82 813 380 и +359 884 877 595
ksuds@eq-bg.org
www. eq-bg.org

Стартиралите в последните месеци от годината случаи на изведени три деца от Разград
все още са обект на работа на екипа. За втори път в практиката през 2016 г., екипът
работи и по случай на неофициално осиновяване на дете. Все по-често работата на
екипа от ЦОП става продължение на действията на социалните служби в Англия – през
2016 г. е работено по три такива случая, както и на Австрия – подпомага се успешна
реинтеграция на бебе, преместено от приемно семейство от Виена в приемно
семейство от общ. Бяла, след което детето бе върнато вкъщи. Развива се много добре,
а потребностите му се задоволяват адекватно.
През 2016 г. КСУДС и в частност ЦОП, продължи да е учебна база за практики и стажове
на студенти от РУ от специалностите „Социална педагогика” и „Социални дейности” –
през КСУДС през годината са преминали 151 студенти. Лаура Симова, студентка от
„Социална педагогика”, трети курс е написала в обратната си връзка от проведената
практика в ЦОП: „С течение на практическото обучение, наблюдавах социалните
работници при комуникацията им с лицата, при които ходехме на посещение. Видях
позитивно отношение от страна на социалните работници /и други специалисти/,
съпричастност, разбиране на проблемите на лицата, ползващи услугата. В очите на
лицата, ползващи услугата, виждах несигурност, но това е нормално като се има
предвид, че си млада самотна майка например. Но все пак служителите от ЦОП с
позитивното си отношение, със своята сигурност във възможния положителен „финал”
на случая, създават чувство на спокойствие, сигурност и надежда в тези крехки души на
децата и младите майки в риск. Всичко това, което видях при посещенията на лицата,
отключи в мен желанието да помагам, емпатията, спомних си отново това, което ме
накара да запиша специалността „Социална педагогика”. За мен беше изключителна
привилегия и удоволствие стажуването в ЦОП, „Еквилибриум”. Жалко е това, че няма
да разбера какъв ще е изходът от случая на детето, но вярвам, че специалистите ще
съумеят да му представят най-добрия вариант за сигурен и спокоен живот!”.
В началото на 2017 г. в ЦОП бяха извършени две проверки от ДАЗД, касаещи 2016 г. По
случаите на трите деца на разведени родители екипът от ЦОП защити работата си пред
Агенцията по храните, пред Следствения отдел към Окръжна прокуратура, пред
инспектори от АСП и по време на проверката на ДАЗД за поредни сигнали от Върховна
административна прокуратура и от сигнал от д-р С. Петрова до Главния прокурор на Р
България. В писмо на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева до директора на
КСУДС заключението е: „На база констатациите от извършените проверки е направен
извода, че в КСУДС към сдружение „Еквилибриум” не е нарушено правото на детето,
регламентирано в чл. 3, т. 1, т.2 и т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето, във
връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, тъй като предприетите действия от
страна на органите за закрила и качеството на предоставяната социална услуга са
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гарантирали висшия интерес на детето..” При последващата тематична и планова
проверка на ДАЗД с основна цел да бъде събрана обективна информация за
ефективността на работата на лицензираните доставчици на социалните услуги с деца в
конфликт със закона, деца с отклоняващо се или рисково поведение, работата с
техните семейства и подкрепата, която им е оказана е направено заключение, че:
„...правото на детето, регламентирано в чл.3, чл. 18, т. 1 и т.2 и чл. 39 от Конвенцията на
ООН за правата на детето и в чл. 10, ал.1 от Закона за закрила на детето, е
гарантирано”.

Център за работа с деца на улицата
Общ брой клиенти на услугата – 59
Деца - основни потребители (с направление, заповед на ДСП - Русе) – 23;
В рамките на услугата за горепосочените деца, клиенти на ЦРДУ са били и 36 лица техните родители, близки, грижещи се
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Успехите на Център за работа с деца на улицата за 2016 година
-

Децата ползващи социални услуги в ЦРДУ са живи и здрави;

-

Екипа на ЦРДУ се оформи и стабилизира, след преиод на текучество и трудности
тежко лято (случаят „Стилиян”);

-

Успешно приключване на учебната година за децата;

-

Ежедневно насърчаване на децата да вярват в себе си, да откриват силните си
страни и да успяват;

-

Включване и участие на децата по проект „Заедно за устойчиво развитие на
дунавските острови” на ТД „Приста”, по време на който обогатиха своите
познания за биоразнообразието в района. На 23.04.2016г. 8 деца от ЦРДУ

Еквилибриум – служебен адрес

Комплекс за социални услуги – Русе

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

адрес:
телефон:
E-mail:
Web:

ул.“Добруджа“ Nо 5, Русе 7000, България
+359 82 588 769 и +359 889 813 123
office@eq-bg.org
www. eq-bg.org

бул.„Липник“ № 14,Русе 7006, България
+359 82 813 380 и +359 884 877 595
ksuds@eq-bg.org
www. eq-bg.org

участваха в последното занимание от модула - образователното пътуване до
посетителския център на ПП Персина – Белене, като по път посетиха и
местността „Паметниците” в гр. Свищов;
-

Участие на 10 деца в терапевтична и социализираща работа, чрез занимания в
областта на конния спорт в изпълнение на дейности по проект „Спорт и терапия
за деца с помощта на коне”;

-

Активното сътрудничество с Европа Директно, НЧ „Захари Стоянов”, музей
„Захари Стоянов”, при което децата участваха в различни дейности и водеше до
обогатяване на социалната култура на децата;

-

Забавното лято на децата и добре организиран и проведен летен лагер в с.
Тюленово с много организирани посещения на туристически обекти в района и
по път, без заплащане на съответните такси – посетени бяха: Мадарския конник;
Дворът на Буквите в Плиска и старата столица, гр. Шабла и най-старият фар по
българското черноморско крайбрежие; Исторически център «Онгъл», залив
«Болата», Озеленителен образователен център в град Шабла, където децата
имаха възможност чрез мултимедийна презентация и разходка в двора да се
запознаят с биоразнообразието в района на гр. Шабла и Северното Черноморие;
«Ботаническата градина» в гр. Балчик ,Зоопарк и «Делфинариум» гр. Варна
Спортната зала в гр. Варна.

-

Успешно бе реализиран великденския базар от децата с подкрепата на
ръководителите, както и активното участие на деца и ръководители в
подготовката на изделия за всички организирани базари от организацията;

-

Организирани и проведени забавни и интересни празници (Първи юни, празник
за приключване на латната ваканционна програма; Хелоуин; Коледен празник) с
участието на децата;

-

Заснет филм за детско участие и родилата се песен за правата на децата;
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-

Организирани благотворителни акции в три училища в града за насърчаване на
баготворителността при децата – подготовка на коледни подаръци на децата от
ЦРДУ и ЦОП;

-

Добре менторствани студенти-стажанти, потвърждение на което е и част от
обратна връзка на студентка от РУ – Владислава Начева – „... ЦРДУ е наистина
добро място, което оказва подкрепа на децата и възрастни. Но в същото време
дават и достатъчно добра подготовка на студентите и реална преценка, в това,
което ще се занимават в бъдеще. Всичко на което ме научиха в ЦРДУ е толкова
добър старт за опит, който придобих. За първи път видях, че има хора, които
обръщат внимание на студентите и дава такива реални представи.”

Център за настаняване от семеен тип „Розовата къща“
 Базисни и здравни грижи:
Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им
потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна,
подходящо облекло, лични вещи. Здравословното им състояние се наблюдава от
медицинската сестра.
През 2016 г. три от децата са били преосвидетелставни от ТЕЛК;
Пет деца са преминали зъболечение под обща анестезия в Дентална клиника „Света
Аполония” в гр. Русе.
През годината здравословното състояние на децата бе стабилно, като единствено през
месец декември всички деца преболедуваха от остра вирусна инфекция. Наложи се
хоспитализиране само на едно дете, за пет дни в Педиатрично отделение, МБАЛ-Русе.
 Образование:
През 2016 г. децата в училищна възраст посещаваха ПУ „Д-р П. Берон” – Русе.
Завършиха успешно учебната 2015/2016 г. а през новата 2016/2017г. Калоян, Наталия,
Сашо, Кристиян и Венцислава са в 8 клас с класен ръководител г-н Кирил Камаринчев и
са без придружител по време на учебните часове. Сава е във 2 клас с класен
ръководител г-жа Айсел Ахмедова, Мустафа е в 1 клас и негов класен е г-жа Катя
Кочева, Стефан е в 6 клас и негов класен е г-н Константин Коев - те също са без
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придружител в училище, Фейдан е в 3 клас с ръководител г-жа Петя Колева и я
придружава човек от персонала по време на престоя й в училище.
 Терапевтични и социализиращи дейности:
С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация
и интеграция, и през 2016 г. три от децата ползвали услуги в Дневен център за деца с
увреждания (ДЦДУ) „Мечо Пух”, един младеж е посещавал Дневен център за младежи
с увреждания (ДЦМУ) „Надежда” и една девойка Център за социална рехабилитация и
интеграция за незрящи. Две от децата, посещаваха центъра на АБЕТ, където
ерготерапевти работят с тях за развиване на различни умения и навици
От 07.2016 три от децата посещаваха ДЦДУ „Слънчо”, където получават психологическа
и логопедична терапия.
 Рехабилитация:
През 2016 г. кинезитерапевт от „Хигия– КТ” е посещавал три пъти седмично ЦНСТДМУ
„Розовата” и работил с всички деца имащи нужда от рехабилитация (услугата се
заплаща по договор със СНЦ „Еквилибриум”).
 Други дейности:
Всички деца и младежи се извеждат ежедневно на двора, в сензорната градина, а
според възможностите и състоянието им - на разходки, пазар и др. Две от децата през
месец май 2016 г. посетиха с придружител представлението на цирк „София”.
От 05.07.2016 г. до 10.07.2016 – 7 деца и младежи почиваха в предоставен за
безвъзмездно ползване имот в с. Тюленово. От 12.07.2016 до 17.07.2016 четири деца
почиваха в Здравница „Сан Марина” – гр. Поморие. От 17.07.2016 до 22.07.2016 три
деца почиваха в Здравница „Сан Марина” – гр. Поморие. От месец септември до
месец декември 2016 г. 5 от децата ползваха терапевтичната услуга
„Хипотерапия”,която се реализира по проект “Спорт за по-добър живот на децата”. В
ЦНСТДМУ и през 2016 г. всички рождени дни на децата и младежите бяха
отпразнувани тържествено, с много настроение подаръци и лакомства. По подобаващ
начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Коледа и
Нова Година.
„Приказка за Розовата къща“
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Ще ви разкажем приказка за хора с големи сърца и малки сладки дечица със
специални потребности.
И така – би могло да се каже, че оценката екипа е такава, че той се възприема
като „Екип запазена марка – най-добрия”.
В годините преминавайки през ежедневието с много любов, грижи,
детегледачките с големи сърца от Розовата къща, постигнаха истински и невероятни
успехи в грижите и обслужването на децата, влагайки всички сили , за да направят
живота им по-поносим. Радостите в очите на децата е барометър за добре свършената
работа и благодарност.
Културата да правиш добро, дори и когато изглежда невъзможно си струва и
прави щастлив и удовлетворен всеки един от членовете на нашето семейство. Щастие е
да помагаш на тези малки слънчица, изпитали толкова болка и мъка и може би затова,
някои от тях припознават в нас собствените си майки и така ни наричат и се гушкат в
нас. Кой няма да почувства топлината и любовта от подадената ръчичка на Сава, Мишо,
Иванка и от това, че Стефко ни нарича „ку – ку” и от прегръдките на Нати и целувките
на Роси.
Нека всички хора знаят, че никой не е застрахован от лошото и болката. В
България има хора с добри сърца, които помагат в благотворителни инициативи. Нека
доколкото можем да бъдем повече, защото сме състрадателен народ. Колко по-добър
би бил живота на тези деца в друго време и с други хора с друго съзнание и разбиране.
Такива деца в неравностойно положение в България все още не се приемат от хората
добре. Те дори и с по-малки увреждания не могат да се реализират на трудовия пазар.
Хората, които нямат здравословни проблеми не могат да стигнат до сълзите и болката,
а понякога са жестоки и се присмиват. „Хората”, които непрекъснато паркират скъпите
си автомобили на нашия паркинг се държат безпардонно и ние нямаме сили да се
борим с тях, защото те са низки същества.
Целият екип е от хора, които не казват „не мога”. Докосваме сърцето и душата
на децата. Те израстват пред очите ни. Всичко разбират и някои от тях изпълняват
поставените им задачи. Например Нати обича да ни помага – носи дрехите в
пералнята, от сервира празните чинии след храна както нейните, така и на Роси, опитва
се да измие съдовете, светва лампи когато и се каже, мие си сама зъбите. Децата
всичко разбират, само дето не могат да говорят, но очичките им казват всичко.
През изминалата година голям успех и израстване се наблюдава при Фейдан. Тя
дойде при нас на 15.01.2014 година. Беше едно малко уплашено момиченце, което не
можеше да върви и се нараняваше. Спеше в спални чували и повита с повои през
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нощта, а сега е самостоятелна – спи сама както вечер, така и на обяд. Лъчезарна е, смее
се, но понякога е ревнива към другите деца. Невероятен успех постигна и в храненето.
Започна да се храни сама, благодарение на усилията на Ваня. Много бързи успехи
постигнахме и с новото дете Станислав. Дойде слаб, с рани по тялото. Благодарение на
професионалните и адекватни мерки от страна на м.с. Стойчева, детето бързо започна
да се възстановява. Само за два месеца увеличи теглото си с 4. 500 кг. Сега върви
хванат за една ръка и сме „изхвърлили количката” поне в къщата. Слави (както го
наричаме) се възстанови и почувства толкова добре, че в определени моменти става
непокорен и непослушен. – това обаче е за 2017 година.
Голям успех е постигнат и при Мустафа (Мишо). От Шумен дойде като се
хранеше само с биберон. За по-малко от месец, благодарение на упоритата работа на
целия колектив, започна да се храни с лъжичка. Стана контактен, смее се заразително,
весел е.
За всяко дете може да се разкаже за постигнати успехи. Дните, месеците и
годините минават в разнообразие и изненади: посещения на море, балкан, Текето,
посещение на Хиподрума и яздене на коне, Цирк и много други дейности и събития
свързани с невероятни преживявания:
•
Отбелязване и празнуване на рождените дни с торта, лакомства и забава –
истинско парти и веселие с танци и снимки.
•
Празнуване на Коледа, Нова година, баба Марта, Велик ден, 1- юни – Деня на
детето;
•
Фейдан и Мишо, заедно с баба Ганка и Тоти, присъстваха на тържеството на
ДЦДУ „Слънчо” по случай деня на детето – получиха подаръци и огромен мечок;
•
Оказване на помощ и предаване на опит в къщите „Надежда” и „Любов” или
така наречените „зелена” и „оранжева” къщи.
В градината спортните ни съоръжения се увеличават – последно Батут – най-голямата
радост за Нати и Стефко.
Също така можем да кажем, че нашите деца посещават учебни занятия в
Училище „Петър Берон” и Дневен център, от където отзивите са, че са послушни и се
справят с поставените задачи.
И така, всичко постигнато се дължи на целия колектив. Зад всеки успех стоим
ние, а именно м.с. Стойчева, социалният работник Тотко Вълков, детегледачките и найвече ръководителят г-жа Петрова.
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Ние сме като едно човешко тяло – всички заедно си помагаме в работата и
продължаваме напред. Професионалните грижи на м.с. Стойчева, успяват да предпазят
децата от грипни ситуации, а така също да пият антибиотици. Тя се грижи за тяхното
хранене с добре балансирано меню, а ние го превръщаме във вкусни и апетитни гозби.
Тотко е много всеотдаен, както в грижите за децата, така и към нас с помощ, която
прави работата ни оптимална. Валя и Ганка са невероятни кулинарки, участват и
печелят награди и успехи в мероприятията на организацията. Невероятната декорация,
която внася Светла в къщата с нейните рисунки – шедьоври създават спокойствие и
приятна обстановка за всички. Цеци с големия си опит, който има е готова да помогне и
ни дава сила и сигурност. Минка и Пламенка – изключително търпеливи и старателни,
винаги дават спокойствие на децата. Гери – оперативна, специалист и дизайнер по
вътрешния ред и облеклото на децата. Ваня, непрекъснато чете и се самообразова, за
да бъде още повече компетентна и знаеща както в помощ на дечицата, така и на целия
екип.
Но не си мислете, че всичко в „Розовата къща” е розово. Естествено, както във
всяко семейство, така и в нашето, понякога има конфликти, спорове и различни
мнения, различни гледни точки по определени въпроси. Понякога в следствие на
умора, стрес се прехвърля границата и се изпада в безсмислени битовизми, и
доказване на егото на всеки, че е прав, но като един зрял екип всички спорове
завършват компромисно в интерес на работата и децата.
Всяка приказка си има край, но нашата няма да свърши докато съществуваме
ние и хора като нас. Ще продължаваме да бъдем същите и ако трябва да се каже нещо
за екипа на „РК” то е: „Единствени и неповторими, както и девизът „Напред и нагоре”,
защото го можем, защото обичаме, защото сме център за настаняване от семеен тип”,
т.е. ГОЛЯМО И ИСТИНСКО СЕМЕЙСТВО.
Обобщил информацията и разказал: Стоянка Стоянова – детегледачка в ЦНСТДМУ
„Розовата къща“

ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА НА КСУДС

 Проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други
уязвими групи на територията на общини от област Русе“
Резултати (обхванати деца и родители):
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Деца – 45 деца, включени в игровите сесии в училище;
Участници в игровите сесии - 46 родители
Здравно неосигурени бременни – 9 жени;
Консултирани жени в репродуктивна възраст от ромски произход, като 9 от тях са
избрали дългосрочен контрацептивен метод и са подкрепени с поставяне на 9
вътрематочни спирали;
Участници в мотивационните срещи по семейно планиране – 224 лица
 Проект „Животът от двете страни на обектива”
Резултати (обхванати деца и родители):
Младежи - 13 младежи и девойки от ромската общност, на възраст от 12г. до 18г.;
Родители на младежи от ромската общност -14 лица
 Проект „Спорт и терапия за деца с помощта на коне”
Резултати (обхванати деца):
Деца с увреждания от семейна среда – 5;
Деца и младежи с увреждания от ЦНСТ “Розовата къща” – 6; включени в игровите сесии
в училище;
Деца със социални проблеми от ЦРДУ - 10
 Проект на Туристическо Дружество „Приста” - „Заедно за устойчиво развитие
на Дунавските острови»
С децата от ЦРДУ се проведоха поредица от интерактивни и практически занимания
свързани с екология, опазване на околната среда, флора и фауна в района др.
Приложение 1 – Годишен отчет КСУДС
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Акценти в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания „Надежда“ и „Любов“
В центровете „Надежда” и „Любов” са настанени предимно младежи с тежки
комплексни увреждания /има само 1 дете/. Това е причината да няма динамика в
числеността - настаняване и напускане. Пред 2016 г. има две реинтегрирани девойки в
биологичните си семейства.
Предвид тежките увреждания на младежите, като постижение може да се отбележи
устойчивост в тяхното здравословно състояние. Предприетите алтернативни мерки за
повишаване имунитета на потребителите, дадоха своя положителен резултат и никой
не се е разболявал от грипни и респираторни заболявания. За календарната година
има една хоспитализация в Областен диспансер за белодробни болести, като
причината е залежаване на младеж със силна автоагресия.
През м. юни 2016 г. шестима младежи от къща „Любов“ постъпиха за лечение в
Отделение по инфекциозни болести. Девет от общо единадесетте, живущи в центъра
имаха повръщане и разстройство. Младежите вземат лекарства, чийто странични
ефекти са хронично ниско кръвно налягане и нисък хемоглобин, за това и най-малкото
обезводняване може да доведе до критично ниски нива на кръвното им налягане,
поради което е изключително важно да са под лекарско наблюдение. Причината за
хоспитализацията на младежите беше ниското им кръвно налягане в резултат от
повръщането. Резултатите от микробилогичните изследвания на шестимата младежи,
показват, че става дума за бактериална инфекция, причинена от бактерията
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus), известна още като златист стафилокок.
Некоректната информация подадена от УМБАЛ към медиите бе причина за засилен
интерес към двата центъра. И както се казва…. „Няма лоша реклама”. Създалата се
ситуация бе анализирана в детайли и даде своя положителен резултат – бяха
предприети мерки за повишаване и подобряване качеството на организация на
работата в центровете.
През изминалата 2016 г. екипът на СНЦ „Еквилибриум“ прилага множество
алтернативни методи за справяне с кризисното поведение на младеж от ЦНСТДМУ
„Любов“. Зачестилите автоагресивни прояви на младежа бяха причина да се проведат
множество изследвания, консулти и срещи за обсъждане на причините за
автоагресията, както и да се предприемат различни действия за снижаване на
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напрежението у младежа. Клиничен психолог провежда невробиофийдбек сеанси,
закупена бе биоптронна лампа с която ежедневно се провеждат сесии, направени са
редица медицински изследвания, случаят е консултиран с д-р Хадат /детски
психиатър/, както и с д-р Николай Попов – психиатър от Пловдив.
През 2016 г. водеща дейност на ЦНСТДМУ беше работата с близки и роднини.
Разпратени са официални писма до ДСП в цялата страна с молба за съдействие при
осъществяване на контакт с родители и близки на всичките 23 потребители. Не са
получени официални отговори за 2 потребители. С неизвестен адрес или извън
страната са родителите и близките на 11 младежи. 10 от семействата са изразили
нежелание да осъществят контакт с детето си. Посетени са адресите на 10 семейства,
от тях 6 имат желание да осъществят контакт с детето си, 3 не желаят. Осъществен е
контакт на 3 потребители с техните семейства.

осъществен
контакт с ДСП

липса на
отговор

извън
страната/не
известен
адрес

отговор от
ДСП

нежелание
за контакт

желание за
контакт

контакт
между
младежа и
близките
му

посетен
адрес

С. В.
С. С.
С. И.
Р. М.
П. Ж.
А. К.
В. А.
И. Ц.
К А.
М. В.
Н. Ц.
П. Ж.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Е. И.
С. В.
Д. Ст.
Т. Н.
Н. И.
М. И.
Е. В.
И. Н.
Г. П.
Б.Т.
М.С.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
11

1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
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Всички младежи продължават да посещават Дневен център за младежи с увреждания,
а детето ДЦДУ „Мечо Пух”.
Трима младежи посещават клубове по интереси в КСУДС.
Записаните през учебната 2015/2016 година двама младежи и детето продължиха
своето образование в масово училище ПГО „Недка Иван Лазарова”, а през септември
2016 г. още един младеж бе записан в същото училище. Останалите четирима
потребители продължиха образованието си в ПУ „Д-р Петър Берон”.
През лятото, за втора поредна година СНЦ „Еквилибриум” организира летни лагери на
младежите - в почивната база на Община Русе в лесопарк „Липник” и в базата на СНЦ
„Еквилибриум” в с. Тюленово.
На 17.09.16 г., когато се почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и
Любов, СНЦ „Еквилибриум“, направи водосвет за здраве и благоденствие на децата и
младежите настанени в Центрове за настаняване от семеен тип „Надежда“ и „Любов“.
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Тържеството ни бе уважено от представители на Община Русе – К. Петрова – Началник
отдел „Социални дейности“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“, И.
Георгиева – главен експерт отдел „Социални дейности“, А. Венкова – главен експерт
отдел „Обществено здраве“ и ръководител на проекта „Нашите деца са нашата
отговорност разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с
увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе”. Екипът на СНЦ „Еквилибриум“
получи поздравителен адрес от кмета на Община Русе за успешната работа и грижите,
които полага за повишаване качеството на живот на младежите. Центровете получиха
като подарък ръчно изработена икони, които бяха осветени.
Приложение 2 – Годишен отчет ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“

Акценти в ЦНСТДМ „Бяла Лястовица“ гр. Бяла
По отношение на персонала
При постъпване управлението на СНЦ „Еквилибриум“ персоналът премина въвеждащо
обучение на 23.11.2016г. проведен от Дейвид Бисет, Галина Бисет и Надежда Петрова.
В него се представи структурата, мисията, философията и целите на организацията,
която ще ни управлява, етичния кодекс за работа с деца, допустими професионални
граници, процедури и правилници в съответната услуга.
Също така всеки от персонала имаше възможност да посети друга, сходна социална
услуга, администрирана от доставчика и обмяна на опит.
За изминалия период се оказа пълна подкрепа от СНЦ „Еквилибриум“ на всички
работещи с деца в услугата и индивидуално се обръщаше внимание, което спомогна за
по-ефективния процес на работа в ЦНСТДМ.
По отношение на децата
На децата им се обръща повече внимание, което ги предразполага да ни приемат като
приятели, а не като служители. Всичко от което са имали нужда като учебни пособия,
сезонно облекло, лични принадлежности и други такива им е осигурявано и се
осигурява, дори понякога и в повече като бонус.
На всяко дете се уважават и празнуват подобаващо лични поводи и празници, като
начина на провеждане е по тяхно желание и в среда, в която да се чувстват добре.
Също така им се предоставят възможности за включване в много дейности, които са
както в града, така и извън гр. Бяла, което им влияе положително върху
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социализацията и социалното включване в обществото. Имаха изяви и всеки техен
талант и всяко едно начинание бе оценено и подкрепено.
След въвеждането на няколко правила от СНЦ „Еквилибриум“ има значително
подобрение от битов характер. Една от промените е сами да си изготвят менюто, като
им се осигуряват необходимите продукти и трябва сами или с помощта на персонала
да приготвят храната си. Така започнаха сами да изявяват желание да си приготвят
храна в кухненския кът.
След провеждането на много беседи и извършени дейности със здравен характер,
свързани с хигиената във всяко едно отношение, децата започнаха сами да си
почистват стаите и общите площи. Започнаха и да си пускат и простират прането от
пералнята сами.
Горе изложеното преди не се е случвало или поне предишните методи не са били
ефективни, което е показателно, че за кратко време те са придобили полезни знания и
умения в областта на самообслужването и грижата за хигиената и за тях самите.
Мнения на настоящи служители, работили в услугата от 2016г до настоящем:
Йорданка Маринова-Детегледач- „Наблюдава се подобрение в самостоятелността на
децата по отношение на приготвянето на храната и хигиената“
Галин Маринов- Детегледач и поддръжка МТБ- „Наблюдават се спад в бягствата нощно
време и случаите на рушене на М.Т.Б.
Приложение 3 – Годишен отчет ЦНСТДМ

Най-значимото в ЦСРИ-гр.Бяла, според екипа на ЦСРИ гр.Бяла
Айлян Карамехмедова (логопед)-Най-значимото нещо случило се в ЦСРИ през 2016г за
мен е увеличаване броя на потребителите на услугата, посредством набиране на
допълнителни, като към днешна дата обектът работи с капацитет 30% над предвидения
и обслужването продължава да бъде качествено.
Йорданка Ангелова (медицинска сестра)-Най-значимото нещо случило се в ЦСРИ през
2016г според мен е поемането на управлението на социалната услуга от СНЦ
„Еквилибриум”.
Йоанна Михайлова (кинезитерапевт)- Най-значимото нещо случило се в ЦСРИ през
2016 според мен е привличане на нови потребители в социалната услуга.
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Мирела Панайотова (ерготерапевт)-Най-значимото нещо случило се в ЦСРИ през 2016г.
според мен е поемането на управлението от СНЦ „Еквилибриум” и организирането на
„Караоке парти” на 28 юли 2016г, в което взеха участие потребителите на ЦСРИ, децата
от ЦНСТДМ и деца от общността заедно със своите родители.
Айнур Мехмедова (медицинска сестра)- Най-значимото нещо случило се в ЦСРИ през
2016 според мен е разрастването дейността на центъра и набирането на нови
потребители, сформирането на добър екип за работа в колектив и квалифицирани
специалисти за работа с децата-потребители. Информиране на обществеността за
центъра и услугите, които се предлагат тук, като по този начин се дава възможност на
родителите имащи нужда от подкрепа да ползват терапиите предлагани в ЦСРИ.
Приложение 4 – Годишен отчет ЦСРИ

Акценти Обединени детски услуги „Слънчо“
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност
от постоянна медицинска грижа
 Подобряване и оптимизиране на материалната база, с цел осигуряване на
условия за качествена грижа и благоприятна среда за здравето и развитието
на децата
 Обзаведе се и се оборудва кухня, създадоха се условия
приготвяне и съхранение на храна за децата;

за безопасно

 Обособиха се пространства и условия за престой на родители, които желаят да
прекарват повече време с децата си, да участват в ежедневните грижи за тях, да
се обучават;
 Осигури се допълнително медицинско оборудване (напр.
концентратор) и необходимите помощно-технически средства;

кислороден

 Поставиха се щори и климатици в стаите на децата
 Осигуряване на максимално добра грижа за децата и благоприятни условия за
подобряване на тяхното здраве и развитие
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 Чрез отличното взаимодействие с УМБАЛ - Русе беше осигурен достъп и
проведени всички необходими диагностични процедури интервенции за
децата;
 Бяха привлечени, като консултанти лекари от различни специалности , които
подкрепят медицинския екип, грижещ се за здравето на децата;
 Въведени бяха специални и индивидуални хранителни режими за всяко дете, с
домашно приготвени храни и се осигуриха специализирани храни за ентерално
хранене (за по-тежките случаи)
 За една година - от поемането на социалната услуга от СНЦ „Еквилибриум“ до
настоящия момент в ЦНСТДМУ- ПМГ са ползвали услуги 13 деца (при капацитет
от 8 места);
 В същият период 4 деца са реинтегрирани и се отглеждат в семейна среда ,а 1
дете е осиновено;
 От тях: 2 деца са реинтегрирани през 2016 г. и още 2 през 2017 г.; 1 дете е
осиновено от семейство от САЩ през 2017г., като към момента има интерес към
още 1 от децата от ЦНСТДМУ-ПМГ, което е вписано в Регистъра за
международно осиновяване;
 За една година от старта на услугата броя на реинтегрираните деца е над 50% от
капацитета на услугата, което по безспорен начин доказва качеството на
предоставяната услуга и ефективността на работата на доставчика и ОЗД;
 От настанени 13 деца, 11 поддържат контакти с родители и/или близки и екипа
на ЦНСТДМУ-ПМГ работи със семействата;
 В случаите на новонастанените 8 деца, няма родители, които да са се отказали
от тях;
 Активно се работи за извеждането от ЦНСТДМУ-ПМГ на още 4 деца през 2017 г.
Така родителите научават:
Като наблюдават работата на екипа родителите разбират, че и те могат да се
справят с грижите за своето дете.
Отношението на екипа към детето им дава увереност, че обществото го приема
се отнася със загриженост към него.
Учим родителите да търсят подкрепа, когато са затруднени.
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Няколко случая от работата с децата, настанени в ЦНСТДМУ-ПМГ

Бебе Ники:
 Разработване на индивидуален хранителен режим
 Укрепване на общата мускулатура, отпадна необходимостта от операция
 Работа с логопед и успешно захранване с лъжичка
 Подготовка на осиновителите да полагат грижи за него в домашна среда

Бебе Боби
 Работа с логопед за преодоляване на силно изразения гастроезофагиален
рефлукс
 Консулт със специалист по хранене
 Включване на високо енергийни ентерални храни и значително подобряване
на индекса на телесна маса (наддава на килограми)
 С информирано съгласие на майката е поставен гастро-стомен катетър в
УМБАЛ “Пирогов” на детето
 Подобрен имунен статус на детето чрез подобряване на храненето и
включване на подходящи хранителни добавки

Бебе Алек
 Работа с логопед и захранване с лъжица
 Подобрено общо състояние и двигателна активност
 Проведен консулт за извършване на ортопедична операция

Акценти Звено „Майка и бебе“
През м. април 2016 г. е сключен е договор за управление на услугата ЗМБ с Община
Русе. След подписването на договора стратегическото планиране на дейностите в ЗМБ
за периода м. май -м. декември 2016 г. Изготвена е „Оценка на риска, произтичащ от
средата“, набелязани са най-сериозните рискове и бяха предприети незабавни
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действия, свързани с отстраняването им – обезопасяване на ел. уреди и инсталации,
подобряване на хигиенно-битовите условия, касаещи приготвянето на храната чрез
оборудване на кухня за приготвяне на храна от настанените в ЗМБ жени. Въведена
нормативно изискуемата документация – правилници, процедури, регистри, журнали и
т.н. Изготвен е План-график на дейностите и Оценка на риска, произтичащ от средата.
През отоплителния сезон поради недостатъчен дебит на помпите на парната
инсталация горещата вода не достига до всички радиатори в помещенията на ЗМБ.
Включването на допълнителни електрически отоплителни уреди от своя страна
натоварва ел. инсталация и ел. захранването автоматично прекъсва. Община Русе се
ангажира със смяна на помпите до началото на следващата зима.
Подбор и назначаване на персонал:
При поемане на услугата ръководството на СНЦ „Еквилибриум“ не приложи процедура
за подбор на нови служители, тъй като бе пренасочен персонал от други услуги на
доставчика. Извън работното време на назначения персонал в ЗМБ, ангажимент към
потребителите ще има дежурните медицински сестри и детегледачки от ЦНСТДМУ –
ПМГ, което бе вписано в длъжностните им характеристики. Щатното разписание бе
прецизирано. Назначен е 1 социален работник, ½ психолог, ½ медицинска сестра.
Предоставяне на услугата Звено „Майка и бебе“
С поемането на услугата от доставчика бяха предприети всички действия, които да
гарантират качествено медицинско обслужване на децата и осигуряване на базисните
им потребности от храни, лекарства, дрехи, индивидуална грижа. Основна грижа на
доставчика е осигуряване на благоприятни условия за отглеждането им. Бяха
извършени ремонтни дейности в кухненската част на ЗМБ с цел подобряване на
хигиенно-битовата среда и създаване на условия за приготвяне на домашна храна.
Започна разработването на индивидуален дневен ритъм за всяка майка и дете:
сутрешен тоалет, почистване, готвене, хранене, почивка, игри. Осигурени са подходящи
за възрастта развиващи играчки.
На всяка майка и всяко дете се изготвя поотделно специализирана оценка и план за
предоставяне на услугата.
Всеки работен ден децата и майките са преглеждани и наблюдавани от педиатъра на
ЦНСТДМУ-ПМГ. Те получават редовно поддържащите си терапии, при необходимост се
осигуряват необходимите медикаменти, предписани от педиатъра на услугата или
личния лекар.
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През 2016 г. социални услуги в ЗМБ са ползвали 4 майки с по едно дете, 1 бременна
майка с две деца, съответно на 1 и на 3 години и 2 бременни жени, едната от които
непълнолетна настанена със заповед на директора на ДСП-Русе с цел превенция от
домашно насилие.
Бременната майка с двете деца продължи да ползва социални услуги в ЗМБ и през
2017 г. тъй като през 2016 г. срокът на направлението за ползване на услугата не беше
изтекъл.
На две майки с по едно дете договорът за ползване бе прекратен поради изпълнение
на заложените цели за работа със семействата и създадени подходящи условия за
продължаване на грижите за децата в домашна среда.
Пълнолетната бременна жена прекрати ползването на услугата по собствено желание.
Спрямо непълнолетното бременно момиче наложената мярка за ползване на услуги в
ЗМБ бе прекратена след отпадане на риска в семейната среда.
Договорите за ползване на услугите в ЗМБ с останалите две майки с по едно дете са
прекратени поради промяна на наложените мерки за закрила спрямо децата.
Приложение 6 – Годишен отчет ЗМБ

Акценти Дневен център за деца с увреждания
По-голяма част от заложените дейности в Програмата за организационно изграждане
на ДЦДУ са планирани и изпълнени през юни 2016 г. непосредствено след сключения
договор за управление на услугата ДЦДУ с Община Русе. Въведена е организация за
предоставяне на социалната услуга в комплекс с още две социални услуги,
управлявани от СНЦ „Еквилибриум“ – ЦНСТДМД – ПМГ и ЗМБ . През м. юни 2016 г. са
изготвени оценките на риска, произтичащ от средата. Бяха предприети действия,
свързани с отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и
инсталации, подобряване на хигиенно-битовите условия, касаещи приготвянето на
храната на децата и др. През юни 2016 г. бе извършено цялостно преоборудване на
помещението, определено за разпределяне и подготвяне на храна (разливочно) за
потребителите в ДЦДУ. Монтирани са нови шкафове и две мивки. Подадени са
документи в Агенция по храните за регистриране на обекта. Дооборудвани са
кабинетите на специалистите, които ще провеждат терапевтична работа с децата.
Поставени са електрически бойлери в две от баните и климатици в стаите за децата.
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Със средства от дарения бяха поставени комарници на вратите и прозорците в
дневните за работа с децата, осигурени са постелъчен инвентар и играчки за децата.
Детска кухня „Усмивка” пое доставката на храна за всички потребители. За децата е
осигурено индивидуално меню с различен грамаж и консистенция съобразно възрастта
на всяко дете. За децата с алергии към определени хранителни продукти се предлага
отделно меню.
СНЦ „Еквилибриум” както през 2016, така и през 2017 г. продължава да
инвестира средства в закупуване на уреди и извършване на приспособителни дейности
с цел материалната база да се приведе в съответствие с изискванията на държавните
институции, контролиращи предоставянето на социални услуги и функционирането на
обекти с обществено предназначение – Агенция по храните, Регионална здравна
инспекция, ПАВ и др. Една част от дейностите на практика са неизпълними предвид
наложеното изискване от МЗ на Община Русе в рамките на гаранцията на ремонтните
дейности, свързани с реконструкция на закрития ДМСГД да не извършва промени в
сградата и оборудването. Сериозно затруднение представлява осигуряването на топла
вода в санитарните помещения през периодите, в които не работи парното. Има
помещения, нап. перално, баня към дневна зала, където няма техническа възможност
за поставяне на бойлери, а целогодишното използване на парната инсталация е
нерентабилно за бюджета на услугата.
В част от използваните помещения в ДЦДУ се появиха течове през зимния сезон,
за които ръководството на ДЦДУ своевременно информира община Русе. Наложи се да
се ограничи използването на тези помещения и да се прекъсне електрозахранването
към тях. До края на 2016 г. няма предприети действия за отстраняване на
конструктивния дефект на помещенията, който е причина за теча. Със средства на СНЦ
„Еквилибриум” са поставени външни козирки по сградата с цел отвеждане на водата и
снега, тъй като няма поставени водопроводи между отделните етажи на сградата.
Община Русе ангажира с гаранционен ремонт фирмата изпълнител, но
извършените допълнителни дейности са частични и проблемите от конструктивен
характер не са отстранени трайно.
През 2016 г. в работата с децата не е включена водна рехабилитация.
Използването на помещението за провеждането им е ограничено в рамките на
отоплителния сезон. През останалата част от годината няма възможност за затоплянето
му и за осигуряване на вода с необходимата температура. Въпреки тези затруднения
ръководството на СНЦ „Еквилибриум” се ангажира да обучи специалист за прилагане
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на този вид терапия като успоредно с това ще се търсят възможности за извършване на
освежителен ремонт в коридорите водещи до помещението за хидротерапия.
След стартирането на услугата ДЦДУ през м. юни тя работи с капацитетна заетост на
определената от 20 места. ДЦДУ наложи добър модел на грижа за потребителите,
който придоби популярност и създаде интерес и желание у родителите децата им да
ползват социални услуги в ДЦДУ към ОДУ „Слънчо”. За да отговори на потребностите
на децата работата на екипа от специалисти се организира по начин, позволяващ
включването в дейностите на максимален брой деца чрез осигуряване на по –дълго
работно време на центъра чрез организиране на работата на екипа в две смени. В
периода от м.юни – м. декември 2016 г. 24 деца са ползвали социални услуги в ДЦДУ.
Прекратени са 2 договора за ползване на услугата. Едното дете започна да посещава
детска градина, в която с него работят логопед и психолог в резултат на което майката
изяви желание за прекратяване на услугата в ДЦДУ. Вторият договор е прекратен
поради постигане на заложените цели в индивидуалния план за работа с детето. За
цитирания период няма постъпили жалби и сигнали. Не са регистрирани инциденти с
потребителите.
През 2016 г. логопедична работа бе извършена с 21 деца. От тях за развиване на
активния речник и правилна артикулация е работено с 11 деца. Бяха постигнати голяма
част от заложените цели. Децата започнаха да изговарят правилно част от звукове,
усвоиха нови думи и ги използват адекватно в речта си. Някои от децата започват да
съставят прости изречения при изказ. Влизат в диалог с другите деца, участват в
елементарни драматизации на приказки. Слушат и разбират елементарни разкази и
детски приказки. С 4 деца се работи за усвояване на елементарни умения за
ограмотяване и с 9 деца за обогатяване на пасивния речник с понятия и представи от
заобикалящата ги среда.
Кинезитерапевтичната работа през 2016 г. е извършвана с 9 деца с различни по вид и
степен заболявания. Шест от тях са с детска церебрална парализа, едно с синдром на
Денди Уокър, едно с мускулна дистрофия, едно дете с перивентрикуларна киста в
дясна хемисфера.
При децата с церебрална парализа работата бе насочена към подобряване на
равновесните реакции и координацията на движенията, обучение в ходене с помощно
средство, засилване на отслабена мускулатура и предпазване от развитието на
контрактури.
При детето с мускулна дистрофия терапевтичните занимания бяха насочени към
укрепва на мускулите на долните крайници и туловището. При детето със синдром на
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Денди Уокър бе включена пасивна гимнастика, изправяне до седеж и изграждане на
опора при заемането на четириопорен седеж.
За отчитания период е постигано подобрение при някои от децата, като едно от тях е
обучено да ходи самостоятелно с опорно средство, едно застава самостоятелно в
седеж за повече от 2 мин. При децата, които са с тежки увреждания резултатите от
работата на кинезитерапевта се проявяват в поддържане на добро общо състояние,
както и предпазване от задълбочаване на наличните вече усложнения.
Ерготерапевтът през 2016 г. работи с 12 деца, от които шест с детска церебрална
парализа, едно с синдром на Денди Уокър, едно с мускулна дистрофия, едно дете с
перивентрикуларна киста в дясна хемисфера, две деца от аутистичния спектър, едно с
хипертинетичноразтройство.
При повечето от децата работа бе насочена към стимулиране на интелектуалното
развитие и развитието на фината моторика – трениране на различните видове захвати.
При две от децата се отчита значителна промяна, свързана с подаването и
преместването на играчки от едната в другата ръка, при три деца е подобрен
пинсетния захват.
Психологическа подкрепа получиха 22 деца на възраст между 2 и 18 години. В
извършената целенасочена работа с потребителите на социалната услуга бе използван
семейно-ориентиран подход, включващ и ангажиращ родителя като част от
терапевтичния процес. Важно е да се подчертае, че всеки родител получи адекватна
обратна връзка за актуалното развитие на своето дете както и подробна информация
за планираната терапевтична работа за компенсиране, развиване и усъвършенстване
на различни видове умения, подпомагащи и целящи постигане на самостоятелност при
децата за извършване на ежедневните дейности.

Обобщена Информационна карта за социалните услуги на СНЦ „Еквилибриум“ към
ДАЗД
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА В ОБЩНОСТТА ЗА 2016 г.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на организацията

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум”

ЕИК/Код по БУЛСТАТ

117622997

Адрес за кореспонденция

гр. Русе, ул. „Борисова” № 27 А

Телефон

082 813 380; 0889 813 123;

E-mail

office@eq-bg.org

2. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Видове социални услуги за деца

Дневе

Отбележете
Услугата се
броя на
предоставя на
услугите,
територията
които
на: (посочете
управлявате1
община/и)

Номер на
лиценз от
ДАЗД

Номер на
удостоверение
от АСП

Х

Община Русе и
община Сливо
поле

№ 1034 от
20.05.2016г.

№ 00191-006 от

Център за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ)

Х

Община Бяла,
Област Русе

№ 1035 от
20.05.2016г.

№ 00191-013 от
08.06.2016г.

Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ)

Х

Община Русе и
община Сливо
поле

№ 1004 от
25.03.2016г.

№ 00191-007 от

Х

Община Русе и
община Сливо
поле

№ 0720 от
18.05.2015г.

№ 191-01 от

Община Русе и
община Сливо
поле

№ 0720 от
18.05.2015г.

№ 191-04 от

Община Русе

№ 0720 от
18.05.2015г.

№ 191-02 от

н център за деца и младежи с
увреждания (ДЦДМУ)

08.06.2016г.

*Към момента все още не е променен профила на
услугата, съгл.промените в ППЗСП и
функционира, като Дневен център за деца с
увреждания (ДЦДУ)

Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Приемна грижа (ПГ)
*Услугата се развива в рамките на ЦОП –
предоставяне на подкрепящи услуги за
приемни деца, приемни семейства и
кандидат-приемни родители

Център за работа с деца на улицата
(ЦРДУ)

Х

Х

13.04.2016г.

22.05.2015г.

22.05.2015г.

22.05.2015г.

3. КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА

Отбелязвате по ясно видим начин (например X, √, •или друго) само в полето срещу вида услуга, която
предоставяте за деца.
1
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Общ брой
потребители
преминали
през
услугата
през 2016 г.

Общ брой
потребители,
ползващи
услугата към
31.12.2016 г.2

М

ДЦДМУ
(ДЦДУ)

24

22

ЦСРИ

26

ЗМБ

13

Услуга за деца,
която
управлявате

Деца до 18 г.
0-7 г.

Младежи
18-20 г.3

Други

0

0

8-14 г.

15-18 г.

Ж

М

Ж

М

Ж

11

3

4

3

1

0

24

3

5

8

2

3

3

4

0

2

0

0

1

0

0

(9 деца и 4
лица)

1
*лице
(майка)

*непъл.
майка

ЦОП

290

82

24 22 15

9

1

8

0

ЦРДУ

23

10

0

3

0

0

0

0

7

3
(лица)

0

4. ЗДРАВЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА

Здравен статус на децата, които са настанени в услугата

Брой4

Деца, които имат личен лекар

342

Деца с хронични соматични заболявания

7

Деца с психични и неврологични заболявания

25

Деца с вродени малформации, физически и множествени увреждания, с
хипотрофия

31

Деца с различна степен на умствено изоставане

18

Деца с увреждания5

31

Здрави деца *В бройката са включени и децата, които ползват логопедична подкрепа в ЦСРИ

253

4.1 Качеството на здравната грижа за децата с увреждане
Качествени индикатори на здравния статус

2

Брой

общият брой на потребителите трябва да се равнява на сбора от данните, посочени в следващите три колони на
настоящата таблица
3
посочва се само броят на младежите, посещаващи учебни занятия, съгласно разпоредбите на ЗСП
4

посочва се общ брой за всички видове социални услуги. Посочва се само броят на децата – потребители.

5

Има се предвид броят на децата с издадени решения на ТЕЛК или НЕЛК
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Общ брой деца с увреждане, потребители на услугата

73

Деца, при които е установено подобрение в здравословното състояние от
специалист
Деца, при които е установена промяна във физическото развитие

42
66

Деца, при които е установена положителна промяна при общуването

72

Деца, при които се наблюдава промяна в предизвикателното поведение

10

5. ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС

5.1. Училищни форми

Деца в детска градина
Деца, които посещават училище:

Задължителна
училищна
възраст (брой
деца до 16 г.)

Брой деца
над 16 г.

56

-

161

20

2

0

123

10

24

8

4

2

От тях:
• деца, които посещават помощно училище
• деца, които посещават масово училище в населеното място
• деца, които посещават масово училище извън населеното място
• друго (не посещават по здравословни причини, на индивидуална форма на
обучение, навършили 16г.)

5.2. Извънкласни форми
Допълнителни дейности за децата в услугите

Брой

Деца, посещаващи извънкласни дейности

27

Деца, участващи във форми за подготовка на домашни (вид занималня)
Деца, участващи в ателиета

22

Деца, участващи в кръжоци

14

Деца, участващи в организирани спортни дейности

38

Деца, участващи в школи по танци

34
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Деца, ангажирани в провеждането на културни мероприятия
Деца, ангажирани в провеждането на спортни мероприятия

56
23

6. ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТАТУС

Показатели

Брой

Деца с противообществени прояви, регистрирани в Местна комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
Деца, с установена от специалист алкохолна зависимост
Деца, с установена от специалист наркотична зависимост

11

0
0

Деца, с установени от специалист емоционални затруднения
Деца, с установени от специалист поведенчески отклонения
Друго (посочете)

9
15
0

7. СЕМЕЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА6

Семеен статус на децата, които са настанени в резидентна услуга

Деца на родител/и с тежки хронични заболявания

7

Деца на родител/и с ограничени родителски права

0

Деца на родител/и лишени от родителски права

0

Деца с неизвестни родители (или за чиито родители няма информация)
Деца, които имат починал/и родител/и

9
15

Деца, които са в процедура по назначаване на настойник/попечител
Деца, които имат настойник/попечител

0
0

Деца от семейства с повече от 3 деца

43

Деца, които са отглеждани от един родител

30

Деца на разведени родители

6

Брой

35

посочва се общ брой за всички видове социални услуги. Посочва се само броят на децата – потребители.
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Деца на непълнолетен родител

13

Деца, чиито родител/и е/са чужд/и граждани/н

3

Деца, чиито родител/и е/са бежанец/бежанци

0

Деца на родител/и, изтърпяващ наказание “лишаване от свобода”

10

Деца на родител/и с психично заболяване

20

Деца, чиито родител/и пребивават трайно в чужда страна

28

Друго (деца, които не попадат в посочените до тук индикатори)

0

8. ОБЩУВАНЕ СЪС СЕМЕЙНИЯ КРЪГ НА ДЕЦАТА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ ПГ, ДЦДМУ-СГ И ЗМБ

8.1. Обхват на семейния кръг
Контакти на потребителите в ЗМБ

Брой

Деца в контакт с родител/и

3

Деца в контакт с роднина

1

Деца в контакт с близък

2

8.2. Периодичност на срещите в ЗМБ
Честота на срещите

Веднъж седмично
Веднъж месечно
По-рядко от веднъж месечно
Непосещавани изобщо

Родители

Роднини

Близки

2
0
0
7

0
1
2
6

0
2
2
7

9. ПОСТЪПВАНЕ В УСЛУГАТА

9.1. Посочва се за услугите ПГ, ЗМБ и ДЦДМУ–СГ
Брой

Деца, постъпили през календарната 2016 г. (ЗМБ)

9

От тях:
Деца, постъпили от специализирана институция за деца

0

Деца, постъпили от ДДЛРГ

0

Деца, постъпили от ДМСГД

0

Деца, постъпили от приемно семейство

0
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Деца, постъпили от биологично семейство

8

Деца, постъпили от семейството на настойници/попечители

0

Деца, постъпили от болнично заведение

0

Деца, постъпили от център за деца бежанци

0

Деца, постъпили от друга резидентна услуга

1

Друг източник (посочете)

0

Деца, настанени с временна заповед от Директор на Дирекция
“Социално подпомагане” (ДСП)
от тях: брой деца с влязло в сила съдебно решение

3
0

Друго основание за настаняване (посочете)
*Направление от Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП)

4

9.2. Вход към услугата
Брой

Деца, насочени да ползват социални услуги в общността от
ДСП

346
(24-ДЦДУ; 9-ЗМБ /6 деца, 1 непълнолетна
бременна, 2 непълнолетни майки/;26-ЦСРИ;
257-ЦОП; 23-ЦРДУ)

Родители/настойници, насочени да ползват социални услуги в
общността от ДСП
Самозаявили се потребители

34
(брой направления на ДСП само за родители
и лица, но по всички случаи на деца, насочени
от ДСП услуга ползват и родителите)

30

Насочени от друг орган по закрила7

0

-

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

-

Министър на труда и социалната политика

-

Министър на вътрешните работи

-

Министър на образованието и науката

-

Министър на правосъдието

0
0
0
0
3

7

Посочва се общ брой в реда „Насочени“ и отделно конкретен брой за всеки отделен орган по закрила и/или
релевантните им структури на местно и регионално ниво.
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-

Министър на външните работи

-

Министър на културата

-

Министър на здравеопазването

-

Кмет

0
0
0
0

Общ брой потребители на услугата за 2016 г.

1339

*В рамките на услугите на децата, насочени от ДСП с направление или заповед
(вкл.самозаявени случаи на ЦОП) ползват услуги и техните родители, близки,
грижещи се, т.е. те също са потребители на услугата.

(44-ДЦДУ; 13-ЗМБ; 26-ЦСРИ;
1197-ЦОП*; 59-ЦРДУ)
*Общият брой потребители на ЦОП
включва: 260 деца и младежи и 458 (техни
родители/роднини/грижещи се), 30 лица
(бременни,
кандидат-приемни родители,
кандидат-осиновители и др.); 104 родители,
участвали в групова работа и обучения, 21
родители, участвали в работа на терен по
семейно планиране и ранно детско развитие;
87 консултирани бременни и родилки в РО;
170 деца и младежи, включени в групови
занимания, 38 педагози, включени в обучения
и тренинги; 29 еднократни или многократни
консултации със специалист на родители,
посетили услугата;

Общ брой случаи, по които е работено през 2016 г.

376
(24-ДЦДУ; 13-ЗМБ*; 26-ЦСРИ; 290-ЦОП *;
23-ЦРДУ)
* Броят на случаите в ЦОП не съответства
на броя на основните потребители на
услугата, който се сформира, като се
прибавят още 54 основни потребители от
групова работа (по методиката на ЦОП
участниците в групови дейности се
приравняват 1:4 при 3 срещи в месеца).
Общ капацитет на ЦОП за 2016г. - 344
основни потребители

10. ПЕРИОД НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

10.1. Престой в услугите 8
Три месеца

ЗМБ

6

Шест месеца

1

Една година

Повече от 1 г.

0

0

10.2. Продължителност на ползването на услугите от потребителите, не-включени в т. 10.1
Три месеца

ДЦДМУ (ДЦДУ)

8

11

Шест месеца

13

Една година

Повече от 1 г.

0

Посочва се общ брой за всеки релевантен период, вкл. и за т. 10.2.
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0

ЦСРИ

4

22

0

0

ЦОП

66

95

129

0

ЦРДУ

9

4

5

5

11. ПРИКЛЮЧВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА

11.1. Деца, приключили ползването на услугата през календарната 2016 г.:
Причини

203
Брой

Детето е осиновено на територия, извън обхвата на предоставяне на
социалната услуга.
Детето е настанено в приемно семейство, което живее в друго населено
място, извън обхвата на услугата.
Детето е настанено при близки и роднини, които живеят в друго
населено място, извън обхвата на услугата.
Детето е реинтегрирано в семейството, което живее в друго населено
място, извън обхвата на социалната услугата.
Детето е приключило ползването на услугата поради навършване на
пълнолетие.
Детето е приключило ползването на услугата с положителен ефект за
него и семейството му:
 работата е довела до отпадане на риска за детето
 работата е довела до промяна на мярката за закрила

12
2
3
1
2
138
119
19

Прекъсната работа по случаи, поради отказ на родителя да сътрудничи

11

Друго: Промяна на местопребиваването/местоживеенето

8

Насочено към друга социална услуга в общността

26

Общ брой работени случаи през годината.

376
(24- ДЦДУ; 13- ЗМБ; 290-ЦОП,
26-ЦСРИ; 23-ЦРДУ)

12. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ

12.1. Разпределение на децата, преживели насилие по пол и възраст
Възраст

Общ брой деца

Момчета

Момичета

0
3
13
13

0
2
7
1

0
1
6
12

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
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17 – 18 години
Над 18 г.
Общ брой деца

1
0
27

0
8
0

1
0
19

12.2. Разпределение на децата според вида на преживяното насилие
Вид насилие9

Брой

Физическо насилие
Сексуално насилие
Психическо насилие
Пренебрегване
Интернет насилие

4
17
9
0
0

12.3. Разпределение на децата според мястото на преживяното насилие
Място на насилието

Брой

в семейството
в училище
на улицата
в специализирана институция
в приемно семейство
при близки и роднини
на обществено място
друго (посочете)- В дома на партньора, с когото девойката е живяла на

13
0
14
0
0
1
1
1

семейни начала

12.4. Разпределение на случаите според извършителя
Извършител

Брой

друго дете
родител – баща
родител – майка
Роднина
Учител
познат (съсед)
непознат
неизвестен
друго (посочете):




2
7
0
3
0
8
6
0

Роднини на партньора, с когото девойката е живяла на семейни
начала;
Пртньор на майката;
Пълнолетен приятел;

1
1
2

13. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА ТРАФИК – Няма.

9

Разпределение на броя, посочен в т. 12.1, като се взема предвид водещия вид насилие, в т.ч. и за т. 12.3. и 12.4.
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Възраст

Общ брой деца

Момчета

Момичета

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Общ брой деца

Момчета

Момичета

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
17 – 18 години
Общ брой деца

14. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ– Няма.

Възраст

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
17 – 18 години
Общ брой деца
15. СЛУЖИТЕЛИ В УСЛУГАТА

Брой на
служителите10

Специалисти11

Неспециализирани
служители12

Доброволци13

ДЦДМУ (ДЦДУ)

12

Директор (психолог) - 1;
Социален
работник-1;
Психолог-1; Мед.сестра1/2;
Ерготерапевт-1;
Кинезитерапевт-1;
Педагог(възпитател)-1;
Логопед - 1 (почасово);
Педиатър - 1 (почасово);

3

_

ЦСРИ

6

Управител-1; Логопед-1/2;
Ерготерапевт-1;
Кинезитерапевт – 1;
Медицинска сестра – 1;
Социален работник – 1;

0

_

ЗМБ

4

Директор – 1/2; Социален
работник-1; Психолог-1;
Мед.сестра-1/2;

0

_

10

Посочете общия брой на персонала, назначен в съответната социална услуга. В случай, че предоставяте услуги на
деца в повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия брой за всички социални услуги от
един вид.
11
Избройте видовете специалисти, които са ангажирани в съответния вид социална услуга
12

посочете общ брой
13 посочете общ брой
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ЦОП (вкл.ПГ)

25

Ръководител ЦОП – ½;
Социални работници – 7;
Кинезитерапевт-1;
Ерготерапевт-1;
Психолози – 4; Експерт
«Етнически малцинства»1; Медицинска сестра -1;

10

ЦРДУ

8

Ръководител ЦОП – ½;
Социални работници – 3;
Психолог-1; Координатор
«Учебни дейности» -2;
Арттерапевт – 1/2
Медицинска сестра – 1;

1

_

_

16. БЮДЖЕТ

Социални
услуги, които
управлявате

Общ бюджет в
лева14

Размер на
финансирането от
държавния
бюджет15

Размер на
финансирането
от общинския
бюджет 16

Размер на
финансирането
от други
източници

ДЦДМУ (ДЦДУ)

67 663,67 лв.

67 286,00 лв.

-

377,67 лв.

ЦСРИ

23 429,81 лв.

23 429,81 лв.

-

-

ЗМБ

20 905,00 лв.

20 875,00 лв.

-

30,00 лв.

ЦОП (вкл.ПГ)

302 452,40 лв.

300 825,00 лв.

-

1627,40 лв.

ЦРДУ

108 329,80 лв.

104 250,00 лв.

-

4079,80 лв.

17. ПАРТНЬОРСТВА

17.1. Партньорства с органи по закрила на детето 17
Орган по закрила

Брой18

14

Посочете общия размер на бюджета за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в повече от една
резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един вид.
15
Посочете общия размер на бюджетната субсидия за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в
повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един
вид.
16
Посочете общия размер на общинската субсидия за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в
повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един
вид.
17
Съответно релевантните им структури на местно и регионално ниво.
18

Отбележете броя на контактите в рамките на календарната 2016 г. с представители на всеки от посочените органи
по закрила на детето
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Председател на Държавна агенция за закрила на детето

1

ДСП

720

Министър на труда и социалната политика (РДСП)

25

Министър на вътрешните работи

20

Министър на образованието и науката (училища, РУ)

856

Министър на правосъдието

41

Министър на външните работи

0

Министър на културата

5

Министър на здравеопазването

161

Кмет (вкл.МКБППМН)

7

17.2. Партньорства с организации/институции извън обхвата на органите по закрила на
детето
Организация/Институция

Брой19

Спортен клуб

4

Читалище

1

Социална услуга

14

Неправителствена организация

16

Стопанска организация

5

Друго (посочете)
Канев център, Регионална инспекция по околната среда и
водите

2

18. ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

18.1. Добри практики и/или предизвикателства при работата с децата в услугата
Услуги

Добра практика

Предизвикателство

ДЦДМУ (ДЦДУ) В работата с децата се прилагат елементи на Това е първата услуга на територията на
19

Отбележете броя на контактите в рамките на календарната 2016 г.
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методите Монтесори, Пекс, педагогиката на
Фрьобел, IMPACT и др. Предстои да стартира
хидротерапия за деца от 0 до 1 г.

общ.Русе, към която може да се насочват
деца от най-ниска (кърмаческа) възраст.
В изпълнение на бъдещите реформи на
социалните услуги в общността, заложени
в Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия
„Визия за
деинституциона-лизацията на децата в
Република
България“,
приет
с
постановление
на МС
№ 859 от
13.10.2016 г., доставчикът подготвя
разширяване на дейността на ДЦДУ,
свързано с предоставяне на услуги по ранна
интервенция на уврежданията при децата
и създаване на мобилен екип, който да
работи в домовете на семействата.

ЦСРИ

ЦСРИ е „най-младата”,„прохождаща” услуга,
администрирана от СНЦ „Еквилибриум”

ЦСРИ е първата социална услуга
в
общността за деца, в малко населено
място, като гр.Бяла, обл.Русе, където
висококвалифицираните
кадри
не
достигат.

ЗМБ

Услугата се администрира комплексно с още
две социални услуги (ДЦДУ и ЦНСТДМУ-ПМГ),
което дава възможност за ангажиране на
допълнителен
ресурс
от
специалисти
(педиатър, медицински сестри, детегледачки) в
работа с майките и децата в ЗМБ.

ЗМБ бе разкрито, като социална услуга –
делeгирана от държавата дейност с
капацитет 4 майки / бременни, което
предполага ограничен бюджет.
За да
функционира услугата адекватно се
наложи да се използват ресурсите, найвече човешки на друга услуга, управлявана
от сдружение „Еквилибриум”, която е
разположена в съседство със ЗМБ. Общият
брой на потребителите в ЗМБ винаги е
повече от 4, тъй като с майките се
настаняват и техните деца. Практиката
показа, че е рядкост потребителите да
имат собствени доходи или те са много
ниски и се налага услугата да покрива
потребностите на бременната или на
майката и детето/децата.

ЦОП (вкл.ПГ)

Последните няколко години в ЦОП към КСУДС
–
Русе,
администриран
от
СНЦ
„Еквилибриум”, се развиваха дейности в
областта превенция на изоставянето на деца,
ранна интервенция и ранно детско развитие,
детско участие, приемна грижа и осиновяване,
програми за фондонабиране, чрез които се
извършва активна семейна подкрепа и др.,
които бяха номинирани и/или признати, като
добри практики на национално ниво от НМД,
МТСП, Фондация „Лале”, Български център за
нестопанско право, БАОО и др.

ЦРДУ

Отчитайки досегашния опит и нуждите на
децата и семействата, с които работим, през
последните години ЦРДУ разви своите

Предизвикателства, може би ще има с
промяната на утвърдената методика за
предоставяне на услуги и предстоящите
реформи на ЦОП, макар, че в голяма
степен
нововъведенията,
които
се
планират са практики на ЦОП към КСУДС
- Русе от доста години, напр. дейностите
в областта на работата с деца и младежи
от резидентните услуги, приемната грижа
и
осиновяването,
ранното
детско
развитие, щадящо детско правосъдие,
работа на ниво общност по първична
превенция и др.
Всяка година предлагаме промяна на
наименованието на ЦРДУ и отпадане на
понятието
„деца
на
улицата”,
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дейности, базирайки ги на принципите на
детското участие, прилагането на холистичен
подход в работа с децата, на неформалното
образование, ученето чрез преживяване,
прилагане на позитивни методи на възпитание.
Залага се на гъвкавото предоставяне на
социалните услуги, активна семейна подкрепа,
мобилност и изнесеност - предоставяне на
подкрепа за децата в техния дом и
училище,осмисляне на свободното им време,
придружаване и др.

разширяване на обхвата на услугата и
целевите й групи, развиване на дейности по
превенция на неглижирането на децата и
по „дородителстване”, което изисква
актуализиране на утвърдената методика
на ЦРДУ.

18.2. Добри практики и/или предизвикателства при работата с родители, роднини и
близки на потребителите в услугата
Работа с
родителите/
настойниците на
децата

Добра практика

Предизвикателство

ДЦДМУ (ДЦДУ) Всичко написано по-горе, по отношение Има различия в разбирането за капацитет
работата с децата, касае и работата с
ЦСРИ

ЗМБ

ЦОП (вкл.ПГ)

ЦРДУ

родители, роднини, близки, приемни родители и
др.
Прилаганите от доставчика – сдружение
„Еквилибриум” политики и методики за
предоставяне на социални услуги за деца и
семейства в общността се основават на
системния подход в социалната работа. Не се
разделя работата на такава с детето и
такава с родителя (не се и отчита, като
отделни случаи/основни потребители). В
рамките на една услуга, стартирала с
направление/заповед на ДСП или като
самозаявени потребители, се работи с всички
членове на семейството, а най-интензивно с
родителите или грижещите се за детето, т.е.
те също се явяват директни ползватели на
социалните услуги, но не ги отчитаме като
основни потребители – част от капацитета на
съответната услуга.
Прилага се семейно-ориентиран подход, при
който се работи с ресурсите на семейството и
неговата общност и поставянето на
родителите в позиция на партньори.
Насърчаваме ги те да вземат решенията за
своето семейство и бъдещето на своите деца
(изключват се случаите на насилие, тежко
неглижиране, злоупотреба или експлоатация на
деца).
Активната семейна подкрепа също е основен
подход в работата с родителите, която освен
консултиране, информиране и обучение,
включва материална подкрепа, придружаване и
застъпничество.

на социалните услуги в общността за деца
и семейства и начинът, по който той се
отчита,
както
от
страна
на
доставчиците,
така
и
на
контролиращите органи.
Необходимо
е
това
да
бъде
регламентирано по-точно, като се вземат
предвид спецификите на всяка отделна
социална услуга и реално извършваните
дейности.
Например:
смятаме,
че
работата в ЦОП не може да бъде
сравнявана или унифицирана с работата в
ЦСРИ за да бъде отчитана по един и същ
начин.
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18.3. Предизвикателства/трудности при съвместната работа с органите по закрила 20
Орган по закрила

Предизвикателство

Трудност

Председател на Държавна агенция за
закрила на детето
ДСП

_

Не.

_

Не.

Министър на труда и социалната
политика
Министър на вътрешните работи

_

Не.

_

Не.

Министър на образованието и науката

_

Не.

Министър на правосъдието

_

Не.

Министър на външните работи

_

Не.

Министър на културата

_

Не.

Министър на здравеопазването

_

Не.

Кмет

_

Не.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП ЗА ДЕЦА, 2016 г.
1 . ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на организацията

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум”

ЕИК/Код по БУЛСТАТ

117622997

Адрес за кореспонденция

гр. Русе, ул. „Борисова” №27 А

Телефон

082 813 380; 0889 813 123;

E-mail

office@eq-bg.org

2. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Видове социални услуги

20

отбележете
услугите,
които

Услугата се
предоставя на
територията на:

Номер на лиценз от
ДАЗД

Съответно релевантните им структури на местно и регионално ниво.
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Номер на
удостоверение от
АСП

управлявате

(посочете община/и)

21

Център за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ) за деца
с увреждания *

Х

 ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания
„Розовата
къща” към КСУДС – Русе;

Община Русе

№ 191-05 от
17.05.2012 г.

№ 0720
от 18.05.2015г.

(за лица)

№ 00191-006 от
22.05.2015г.
(за деца)

№ 00191-006 от
15.03.2016г.
(за деца и младежи
с увреждания)

 ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Любов”;

Община Русе

№ 0720
от 18.05.2015г.

№ 191-05 от
17.05.2012 г.
(за лица)

№ 00191-006 от
22.05.2015г.
(за деца)

№ 00191-006 от
15.03.2016г.
(за деца и младежи
с увреждания)

 ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Надежда”;

Община Русе

№ 191-05 от
17.05.2012 г.

№ 0720
от 18.05.2015г.

(за лица)

№ 00191-006 от
22.05.2015г.
(за деца)

№ 00191-006 от
15.03.2016г.
(за деца и младежи
с увреждания)

* Към момента не е
променен
профила
на
услугата,
съгласно
промените в ППЗСП и все
още функционира,
като
ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания
ЦНСТ
за
деца
без
увреждания*

Х

Община Бяла

№ 1036
от 20.05.2016г.

№ 00191-0014 от
08.06.2016г.

Отбелязвате по ясно видим начин (например X, √, • или друго) само в полето срещу вида услуга, която
предоставяте за деца.
21
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(за деца и младежи
без увреждания)

 ЦНСТ за деца и младежи
без
увреждания
„Бяла
лястовица”;
*Към
момента
не
е
променен
профила
на
услугата,
съгласно
промените в ППЗСП и все
още функционира,
като
ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания

3. ПЕРСОНАЛ

Видове социални услуги

Брой на
персонала22

ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Розовата къща”
към КСУДС-Русе

12

ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Любов”

15

ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Надежда”

15

ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания, с потребност от
постоянна
медицинска
грижа
ЦНСТ
за
деца
без
увреждания
„Бяла
лястовица”

13

Специализиран персонал23

Ръководител ЦНСТДМУ1/2; Координатор
„Социални и
образователни дейности”1; Психолог-1/2;
Медицинска сестра-1;
Управител ЦНСТДМУ1/2; Социален работник1/2; Медицинска сестра-1;
Кинезитерапевт - 1;
Управител ЦНСТДМУ1/2; Социален работник1/2; Медицинска сестра-1;
Педиатър - 1; Социален
работник-1/2;
Медицинска сестра-5;
Кинезитерапевт - 1;

8

Управител ЦНСТДМУ1/2; Възпитател -1;

Неспециализиран
персонал24

Доброволци25

8

1
(ерготерапевт)

11

0

12

0

5

0

6

0

4. КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Видове социални услуги

Общ брой

Деца до 18 г.

Младежи 18-20

22

Други

Посочете общия брой на персонала, назначен в съответната социална услуга. В случай, че предоставяте услуги на
деца в повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия брой за всички социални услуги от
един вид.
23
Избройте видовете специалисти, които са ангажирани в съответния вид социална услуга
24

посочете общ брой
25 посочете общ брой
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потребители,
преминали
през
услугата26

0-7 г.

8-14 г.

15-18 г.

М

Ж

М

Ж

М

Ж

г.27

ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания „Розовата къща”
ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания „Любов”

12

2

0

2

1

2

2

1 младеж

2 девойки

13

0

0

0

0

0

0

0

ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания „Надежда”

12

0

0

0

0

1

0

Всички 13
младежи са
на възраст
над 20г.
Останалите
младежи са
над 18 г.

ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания, с потребност от
постоянна медицинска грижа
ЦНСТ за деца без увреждания
„Бяла лястовица”

10

9

0

0

1

0

0

0

0

8

0

0

1

2

2

3

5. СЕМЕЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА28

Брой деца

Деца на родител/и с тежки хронични заболявания
Деца на родител/и с ограничени родителски права
Деца на родител/и лишени от родителски права
Деца с неизвестни родители (или за чиито родители няма информация)
Деца, които имат починал родител/и
Деца, които са в процедура за назначаване на настойник
Деца, които имат настойник
Деца от семейства с повече от 3 деца
Деца, които са отглеждани от един родител
Деца на разведени родители
Деца на непълнолетен родител
Деца на чужд/и граждани/н
Деца на бежанци
Деца на родител, изтърпяващ наказание “лишаване от свобода”
Деца на родител с психично заболяване
Деца, чиито родител/и пребивават трайно в чужда страна
Друго (деца, които не попадат в посочените до тук индикатори)
Родителите са в невъзможност да полагат грижи в семейната среда

2
0
1
3
0
0
1
3
5
1
1
1
0
0
1
0
12

6. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ – Няма.
26

общият брой на потребителите трябва да се равнява на сбора от данните, посочени в следващите три колони на
настоящата таблица
27
посочва се само броят на младежите, посещаващи учебни занятия, съгласно разпоредбите на ЗСП
28

посочва се общ брой за всички видове социални услуги. Посочва се само броят на децата – потребители.
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6.1. Разпределение на децата, преживели насилие, по пол и по възраст
Възраст

Общ брой деца

Момчета

Момичета

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
17 – 18 години
Над 18 г.
6.2. Разпределение на децата според вида на преживяното насилие
Вид насилие29:

Брой:

Физическо насилие
Сексуално насилие
Психическо насилие
Пренебрегване
6.3. Разпределение на децата според мястото на преживяното насилие
Място на насилието30:

Брой:

в семейството
в училище
на улицата
в специализирана институция
в приемно семейство
при близки и роднини
на обществено място
друго (посочете)
6.4. Разпределение на случаите според извършителя
Извършител:

Брой31:

друго дете
родител - баща
родител - майка
роднина
учител
познат (съсед)
29

Разпределение на броя, посочен в т. 6.1.

30

разпределение на броя, посочен в т. 6.1.

31

разпределение на броя, посочен в т. 6.1.
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непознат
неизвестен
друго (посочете)
7. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА ТРАФИК – Няма.

Възраст

Общ брой деца

Момчета

Момичета

Момчета

Момичета

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
17 – 18 години
8. ДЕЦА, ЖЕРТВА НА ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Няма.

Възраст

Общ брой деца

0 – 3 години
4 – 7 години
8 – 11 години
12 – 16 години
17 – 18 години

9. ЗДРАВЕН СТАТУС

Брой32:

Деца, които имат личен лекар (вкл. младежи)
Деца с хронични соматични заболявания
Деца с психични и неврологични заболявания
Деца с вродени малформации, физически и множествени увреждания, с
хипотрофия
Деца с различна степен на умствено изоставане
Здрави деца (без увреждания или хронични заболявания)

28
4
5
18
14
7

9.1 Качеството на здравната грижа за децата с увреждане
Качествени индикатори на здравния статус

Брой:

Общ брой деца с увреждане, потребители на резидентна услуга
Деца, при които е установено подобрение в здравословното състояние от
специалист
Деца, при които е установена (положителна) промяна във физическото

20
16

32

20

посочва се общ брой за всички видове социални услуги. Посочва се само броят на децата – потребители.
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развитие
Деца, при които е установена положителна промяна при общуването
Деца, при които се наблюдава (положителна) промяна в
предизвикателното поведение
Деца, при които е на лице самостоятелност при хранене и прием на
течности

10
1
10

10. ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТАТУС

Брой:

Деца с противообществени прояви, регистрирани в Местна комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Деца с установена от специалист алкохолна зависимост
Деца с установена от специалист наркотична зависимост
Деца с установени от специалист емоционални затруднения
Деца с установено от специалист психично страдание
Деца с установени от специалист поведенчески отклонения
Друго (посочете)

6
0
0
12
10
12

11. ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС

11.1. Училищни форми
Задължителна
училищна възраст
(брой деца до 16 г.)

Брой деца над
16 г.

Деца в детска градина

2

0

Деца, които посещават училище:

15

1

8

1
0
0
0

От тях:
• деца, които посещават помощно училище
• деца, които посещават масово училище в населеното място
• деца, които посещават масово училище извън населеното място
• друго (посочете типа училище и броя на децата)

8

0
0

11.2. Извънкласни форми
Брой:

Деца, посещаващи извънкласни дейности (Соц.услуги в общността)
Деца, участващи във форми за подготовка на домашни (вид занималня)
Деца, участващи в ателиета
Деца, участващи в кръжоци
Деца, участващи в организирани спортни дейности
Деца, участващи в школи за танци
Деца, ангажирани в провеждането на културни мероприятия
Деца, ангажирани в провеждането на спортни мероприятия
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14
3
7
0
8
0
7
7

12. ОСИНОВЯВАНЕ

Брой:

Деца с декларация за съгласие за осиновяване
Деца, вписани в регистъра на деца за пълно осиновяване
Общ брой осиновени през годината деца
Осиновени в България деца
От тях:

12
13
0
0
0
0
0
0
0

- с признато заболяване
- клинично здрави

Осиновени в чужбина деца
От тях:

- с признато заболяване
- клинично здрави

13. ПОСТЪПВАНЕ В РЕЗИДЕНТНАТА УСЛУГА

Брой:

Деца, постъпили през календарната 2016 г.
Деца, постъпили от специализирана институция за деца
Деца, постъпили от ДДЛРГ
Деца, постъпили от ДМСГД
Деца, постъпили от приемно семейство
Деца, постъпили от биологично семейство
Деца, постъпили от семейството на настойници/ попечители
Деца, постъпили от болнично заведение
Деца, постъпили от център за деца бежанци
Деца, постъпили от друга резидентна услуга
Друг източник (посочете)
Деца, настанени с временна заповед от Директор на ДСП
от тях: брой деца с влязло в сила съдебно решение

5
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
10
10
Няма

Друго основание за настаняване (посочете)
14. НАПУСКАНЕ НА РЕЗИДЕТНАТА УСЛУГА

Брой:

Брой деца, напуснали през календарната 2016 г.:
Осиновени деца
Настанени в приемни семейства
Настанени при близки и роднини
Реинтегрирани в семейството
Настанени в специализирана институция за деца - ДМСГД
Настанени в специализирана институция за деца - ДДЛРГ
Напуснали поради навършване на пълнолетие

4
0
1
0
2
0
0
1
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Настанени в друга резидентна услуга
Починали
Друго (посочете)

0
0

15. БЮДЖЕТ

Видове социални услуги

Общ бюджет в
лева33

Размер на
финансирането от
държавния
бюджет34

Размер на
финансирането от
общинския
бюджет 35

Размер на
финансирането
от други
източници

ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Розовата къща”
към КСУДС-Русе
ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Любов”
ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания „Надежда”
ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания, с потребност от
постоянна медицинска грижа
ЦНСТ за деца без увреждания
„Бяла лястовица”

125 147,53 лв.

116 988,00 лв.

0,00 лв.

8159.53 лв.

147 373,65 лв.

135 364,00 лв.

9 508,00 лв.

2 501,65 лв.

146 713,65 лв.

134 704,00 лв.

9 508,00 лв.

2 501,65 лв.

96 598,77 лв.

93 333,00 лв.

0,00 лв.

3 265,77 лв.

33 908,57 лв.

33 090,00 лв.

0,00 лв.

818,57 лв.

16. ОБЩУВАНЕ СЪС СЕМЕЙНИЯ КРЪГ

16.1. обхват на семейния кръг
Брой:

Потребители в контакт с родител/и, близък и/или роднина
Деца в контакт с родител/и, близък и/или роднина

20
16

16.2. Периодичност на срещите

33

Посочете общия размер на бюджета за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в повече от една
резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един вид.
34
Посочете общия размер на бюджетната субсидия за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в
повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един
вид.
35
Посочете общия размер на общинската субсидия за вида услуга. В случай, че предоставяте услуги на деца в
повече от една резидентна услуга от един и същи вид, посочете общия размер за всички социални услуги от един
вид.
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Честота на срещите

Родители

Близки и роднини

1
17
3
3

0
16
1
12

Веднъж седмично
Веднъж месечно
По-рядко от веднъж месечно
Непосещавани изобщо
17. ПАРТНЬОРСТВА

17.1. Партньорства с органи по закрила на детето
Орган по закрила

Брой36:

Министър на труда и социалната политика (РДСП)
Министър на здравеопазването (ОПЛ, Спешна
помощ, лекари-специалисти)
Министър на образованието и науката
Министър на правосъдието (Областна пробационна
служба)
Министър на вътрешните работи
Министър на външните работи
Министър на културата
Директор на дирекция “Социално подпомагане”
Председател на Държавна агенция за закрила на
детето
Кмет

9
127
52
30
22
0
0
59
0
3

17.2. Партньорства с организации/институции извън обхвата на органите по закрила на
детето
Организация/Институция

Брой37:

Спортен клуб
Читалище
Социална услуга
Неправителствена организация
Стопанска организация
Друго (посочете)

5
0
8
10
31

18. ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

18.1. Добри практики и/или предизвикателства при работата с децата в резидентна услуга
При поемане на управлението на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с
увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа (ЦНСТДМУ – ПМГ) от СНЦ
36

Отбележете броя на контактите в рамките на календарната 2016 г. с представители на всеки от посочените органи
по закрила на детето
37
Отбележете броя на контактите в рамките на календарната 2016 г.
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„Еквиливриум“, една част от децата бяха с екстремно ниско тегло. След стриктно спазване на
разработения хранителен режим от ангажиран от доставчикът лекар-диетолог в областта на детското
хранене, децата постепенно увеличиха теглото си. За по-тежките случаи бе поканен логопед, със
специализация в областта на храненето от Карин дом и доц. д-р Р.Панчева, педиатъргастроентеролог от МУ Варна. Въведени бяха специални високопротеинови храни за ентерално
хранене (осигурявани чрез дарения), което доведе до наддаване на тегло и укрепване на имунитета
на децата. Това направи възможно поставянето на гастростомен катетър на едно от тях, с което бе
преодолян риска от системно недохранване поради проблеми с използването от раждането до този
момент назогастрална сонда.
В резултат на системната работа на логопед за орално-моторна стимулация и сензорна интеграция,
както и усърдието на медицинсия персонал при две от децата има успех в опитите да поемат
течности през устата (те са съответно с назогастрален катетър и с постоянен гастростомен катетър
от много ниска възраст и са изгубен сукателен и дъвкателен рефлекс).
От поемане на управлението на услугата в ЦНСТДМУ – ПМГ до края на 2016 г. се наблюдава
тенденция на намаляване на броя на хоспитализациите на децата, те бележат, макар и бавно
напредък в своето развитие, като цяло.

18.2. Добри практики и/или предизвикателства при работата с родители, роднини и близки на
потребителите в резидентната услуга
Като добра практика определяме дадената възможността на родителите и роднините на децата да
присъстват и участват в извършването на основните ежедневни дейности с децата, настанени в
резидентната услуга. Родителите могат да придружават децата си в тяхното ежедневие в ЦНСТДМУ
ПМГ, като получават от персонала необходимата информация за спецификата при обгрижването им
и развиват родителските си умения за самостоятелно полагане на грижи в семейна среда след
прекратяване на услугата. На родителите, които живеят извън града са осигурени условия да остават
за по-дълъг период от време. Това допринася за заздравяване на емоционалната им връзка с детето и
активно участие във вземането на решенията, касаещи тяхното дете.
Екипът от специалисти в ЦНСТДМУ – ПМГ работи активно с родителите на настанените деца (не е
установен контакт с родител само на едно от децата, за когото има данни, че трайно живее и работи
зад граница). Родителите, които общуват по-рядко с децата си, получават своевременно
информация за промените в здравословното им състояние и се ангажират с подписването на
необходимите документи свързани провеждането на високоспециализирани изследвания или
оперативни интервенции, за извършването на които е необходимо информирано съгласие на
законен представител.
18.3. Предизвикателства/трудности при съвместната работа с органите по закрила
Орган по закрила

Министър на труда
социалната политика

Предизвикателство

и

Трудност

Няма.

_
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Министър
на
здравеопазването
Министър
на
образованието и науката
Министър на правосъдието
Министър на вътрешните
работи
Министър на външните
работи
Министър на културата
Директор на дирекция
“Социално подпомагане”
Председател на Държавна
агенция за закрила на
детето
Кмет

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.

_

Няма.
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