ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ГОВОРЯТ

Ноу-хау

център за алтернативни грижи за деца,

Нов

български университет

„Вижте
успехите ни!“

Т

ова решават, че искат

Вярваме, че децата могат и трябва да

децата, участващи в

участват според възможностите си във

програмата “Отвори

всяко решение, което ги засяга.“

сърцето – заключи юмрука“

Участието на деца е част от

на Сдружение „Еквилибриум“ . Те създават

ежедневието на организацията: тя

„Книга на успеха“, в която поставят

включва и деца — доброволци, които

свои грамоти, копия от бележници,

преминават обучение в ценности

снимки, рисунки и колажи, собствените

и умения за благотворителност,

си истории за моменти, когато са се

и социално предприемачество. Те

почувствали важни и можещи или са

подкрепят децата от Комплекса

проявили грижа и съпричастност към

в ежедневните им дейности и

другите.

инициативи. Това има огромно

Програмата включва редица клубове

въздействие върху успехите и

по интереси, където екипът системно

мотивацията им. Провеждат и

изучава и подкрепя интересите на

интерактивни сесии по превенция на

децата, техните силни страни, радва

конфликти и насилие.

се на удоволствието, с което децата

За екипа включването на децата

експериментират с новите занимания

в планирането на собствените им

и отношения. Това е мисията на

програми за развитие:

Сдружение „Еквилибриум“ — доставчик

•

подобрява социалните им умения,

на социални услуги за деца и семейства,

•

мотивира ги да посещават

социален иноватор и участник в

редовно училище и да постигат по-

деинституционализацията и реформата

високи резултати, прави ученето като

на системата за закрила и грижа.

продължение на естественото им

„Дейността ни е насочена
към социална интеграция на деца и

любопитство и откривателски дух,
•

повишава самочуствието им,

младежи в неравностойно положение.

което естествено води до развиване

Насърчаваме ги да откриват в себе си

на умения за решаване на спорове и

положителните качества, силните си

конфликти без насилие,

страни и способности като превенция
на разрешаване на конфликти с насилие.

•

предотвратява тормоза върху

връстници.
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