
СДРУЖЕНИЕ “ЕКВИЛИБРИУМ” Ключови проекти
Проекти:
•  “Еквилибриум” управлява всички видове 

услуги за деца като качествена алтер-
натива на институционалната грижа.

•  Домакинства множество посещения 
на общини, доставчици от страната и 
чужбина за споделяне на опит.

•  Прави обучения и супервизии на екипи на 
социални услуги и институции в Бълга-
рия, Украйна и Молдова.

•  Участва в работни групи на национално 
ниво за промяна на политики и законода-
телство.

•  Организацията е развила модели за 
детско участие, ранна интервенция на 
уврежданията, майчино и детско здра-
ве и  грижа и учене в ранна възраст в 
малцинствени общности, оценка на въз-
действието на социални услуги за деца.

Постижения:
•  Управлението на първото ЦНСТ за деца с 

увреждания, изведени от дома в Могилино

•    Закриването на първото ДМСГД в             
гр. Тетевен

•  Поемане на грижата за едни от най-теж-
ките деца с увреждания, за закриването 
на ДМСГД Русе и ДМСГД Шумен

•  Управлението на Център за настанява-
не от семеен тип за деца с потребност 
от постоянна медицинска грижа

•  Създаването на 2 иновативни и все още 
липсващи в страната услуги: Център по 
права на децата в конфликт и контакт 
със закона и Семеен интерактивен цен-
тър “В света на ранното детство” — 
първата в страната универсална и об-
щодостъпна услуга за родители на деца 
в ранна възраст.

•  Носители на награда Проект на година-
та 2014 г. на фондация “Лале”, първо мяс-
то в категория “Успешна промяна” на 
ДАЗД през 2018 г.

Ключови професионални умения
• Управление на случай
• Групова работа с деца и възрастни
• Мониторинг и самооценка на качеството
• Управление на услуги за деца и семейства
• Супервизия
• Обучения
• Професионално консултиране
• Разработване на методики, описание на 
добри практики, публикации и издания
• Разработване и управление на проекти
• Фондонабиране

Трудности и предизвикателства
• Променени ценности и нагласи в новото 
поколение специалисти
• Ограничен и неподготвен човешки ресурс
• Недостатъчен финансов ресурс

Сдружение „Еквилибриум” е създадено 2004 г. и е пререгистрирано в 
обществена полза през 2010 г. Лицензиран доставчик на услуги за деца 
и семейства – управлява 11 услуги в общините Русе и Бяла. Създадени  
иноватвни услуги и практики по различни проекти. Участва в разработване на 
национални политики и изграждане на капацитет в сферата. Със сертификат 
за качество по системата ISO 9001. Лицензиран към МОН доставчик на 
обучения за педагози. Член на Коалиция „Детство 2025”, Национална мрежа 
за децата, Алианс за ранно детско развитие и на Постоянната експертна 
работна група към ДАЗД.

Мисия
• Подкрепяме деца, млади хора и техните 
родители да укрепват личните си ресурси и 
да гледат с ентусиазъм към бъдещето;
• Устойчиви семейства – силни общности.

Екип
Екип: “Еквилибриум” е консорциум от про-
фесионалисти, които посвещават своето 

време и усилие за постигане на споделена-
та мисия. “Еквилибриум” дава възможност 
за развитие на въображението и творче-
ския потенциал на всеки един от нас – без 
граници. Малка група основатели тръгнах-
ме заедно от самото начало. Други се при-
съединиха към нас впоследствие, а сега сме 
сплотено ядро от 20 съмишленици и упра-
вляваме заедно екип от 135 души в услуги и 
проекти.


