
ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО ТЕМАТА “ПРИНОС НА ОРГАНИЗАЦИИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ДИ“

ПЕРИОД - 2009 - 2019 г.

Име на организацията: СНЦ „Еквилибриум“

Тематична
област

Вид и брой на
интервенциите и
инициативите

Брой
подкрепени

деца

Брой подкрепени лица
в т.ч.

родители;
професионалисти;

други;

Брой и имена на
населени места,

в които се
случват

инициативите

Резюме на
резултатите Предизвикателст

ва

Деинституциона
лизация на деца и
младежи с
увреждания

Изведени от СИ деца с
увреждания както следва:

66 Русе и населени
места в община
Русе, Бяла, Кубрат,
Смолян, Тетевен;
ДДМУИ в цялата
страна

Съпротиви от
страна на
специализираните
институции и на
системите (ОЗД,
МЗ, общини)

ЦНСТДМУ „Розовата къща“ 17 15 детегледачи, 3
управители и 1
психолог

3 деца са осиновени,
1 е настанено в ПС и
1 поради
навършване на
години е изведен в
друго подходящо за
него ЦНСТЛУ

ДМСГД Тетевен 5 20 специалисти 5 деца са осиновени

ДМСГД Русе 13 20 специалисти, 20 ПС 10 деца са
осиновени,
преминавайки през
ПС и 2 са настанени в
ЦНСТДМУ в Русе, 1
все още се отглежда
в ПС

ДДЛРГ Русе 7 10 специалисти, 1 ПС 2 деца са в ПС; 5 деца



Адаптацията на
децата в новите
условия,
преодоляване на
кризите и
проблемното
поведение –
резултат от
уврежданията и от
институционалната
грижа;
Задържането на
персонала и
обучението му да
се справя с
проблемното
поведение и
кризите.

са настанени в
ЦНСДМУ

Извеждане на деца с тежки
увреждания от ДДМУИ в
ЦНСТДМУ в Русе

24 52 специалисти Децата, част от които
вече младежи вече
са напълно
адаптирани в 2
ЦНСТДМУ,
управлявани от
„Еквилибриум“ от
2015 г.

Трансфер на
знания, добри
практики и ноу
хау

Участие в множество
национални и
международни
конференции, свързани с ДИ

Изработени филми, които се
ползват за публичност и като
ресурсен материал за
обучения на специалисти:
„Истории за осиновяването“
„Истории за приемната
грижа“
„Променени съдби“
„Необикновени приемни
родители на необикновени
деца“; Както и
публикации/книжки:
„Психологически и социални

Над 1030 специалисти
от социалната сфера –
институции/НПО и
общини

София, Тетевен,
Силистра, Разград,
Червен бряг,
Монтана,…….
Украйна,
Молдова,
Приднестровска
република,
Англия, Белгия и
др.

Обучени/запознати
над 1300
специалисти с опита
на „Еквилирбиум“ по
ДИ и алтернативни
грижи за деца

Ригидност на
институциите (АСП,
ОЗД, МЗ, общини);
Съпротиви от
страна на системите
за промяна на
статуквото;



измерения на
реинтеграцията – резултати
за
деинституционализираните
деца от ДМСГД Тетевен“,
„Детство у дома“ и
„Променени съдби“
Проведени обучения на
специалисти по ДИ и
алтернативни грижи (виж
графа Обучения и
супервизии)

Деца с
увреждания с
предизвикателно
поведение

През 2014 г. по националния
проект „Детство за всички“ в
3 ЦНСТДМУ бяха изведени и
настанени 36 деца и
младежи с увреждания ТУИ
и проблемно поведение.
Екип на
„Еквилибриум“ подкрепяше
в консултантска роля
Община Русе още в
проектната фаза.
„Еквилибриум“ поема
управлението на 2 от
ЦНСТДМУ през 2015 г. до
момента

36 Подкрепени 20
специалисти, над 100
детегледачи

Русе, ДДМУИ в
цялата страна

24 от децата и
младежите (сега
всички са младежи,
поради навършване
на пълнолетие) в 2те
ЦНСТДМУ,
управлявани от
„Еквилибриум“ са
вече напълно
адаптирани;
благодарение на
обучението по
програма ИМПАКТ
(осигурено от
„Надежда и домове
за децата“) екипът и
детегледачите се
справят успешно с
предизвикателното
поведение на
младежите.

Предизвикателното
поведение, което е
резултат на
институционалната
грижа.
Текучеството на
персонала, ниският
финансов стандарт
за услугата.



Овладяна е силна
автогресия при
двама от младежите;
успешно се
предотвратяват
моментите на кризи
при другите
потребители.

Детско и
младежко участие

„Еквилибриум“ е един от
пионерите в страната в
развитието на детското и
младежко участие (от 2003
г.)
Това е основен принцип на
работа в Центъра за работа с
деца на улицата;
Провеждали сме и обучения
на деца и младежи –
доброволци на Фондация
„Ръка за помощ“ Добрич, а
по програма „Благотворец
Храбър“ сме работили с
деца от русенските училища

407 Над 70 специалисти в
социалната и
образователната
сфера

Русе, София,
Добрич

Включени 407 деца и
младежи в различни
форми на детско и
младежко участие.
Обучени по теми,
свързани с правата
на детето и детско и
младежко участие
над 70 специалисти
от социалната и
образователната
сфера.
В резултат от
работата по детско и
младежко участие
децата са
инициирали и
осъществили над 10
събития с цел
фондонабиране и
подкрепа за свои
връстници.

Ригидност на
образователната
сфера. Трудното
разбиране от
страна на
професионалистите
( и родителите) за
същността на
детските права,
както и важността
на
извънакадемичните
знания и умения,
които развиват
децата с
различните форми
на детското и
младежкото
участие.

Интегриране на
деца с
увреждания в

- Центърът за
обществена
подкрепа е работил

57 105 родители на деца
със СОП

Русе, населени
места в Община
Русе

Интегрирани 183
деца с увреждания и
подкрепи техни

Липсващо
оборудване и
терапевтични



общността по своя програма за
подкрепа на деца със
СОП и техните
семейства.
Подкрепени са
децата и
семействата.

- Дневният център за
деца и младежи с
увреждания, който
„Еквилибриум“ поем
а като управление
през 2016 г. са
преминали 126 деца
с увреждания, които
ползвали,
полудневни,
почасови и
целодневни услуги в
центъра

126 252 родители на деца
с увреждания и 35
специалисти

семейства инструменти и
уреди за целите на
специалистите от
центъра, които с
набиране на
средства от
кампании и
спонсорство
„Еквилибриум“ наб
ави, за
предоставяне на
максимално
качествени услуги
на децата.

Приобщаващо
образование
Приемна грижа за
деца с
множествени
увреждания

Деца с увреждания и
хронични заболявания
преминали от 2009 - 2019 г.
през приемна грижа в Русе и
Бяла

22 Подкрепени 31
професионални
приемни семейства в
Русе и Бяла и 1
доброволно приемно
семейство

Русе + Щръклево,
община Иваново,
Бяла, Ценово,
Кубрат

Предотвратено е
настаняването на 10
деца с увреждания в
СИ и са изведени 12
деца с увреждания от
СИ – 9 деца от
ДМСГД Русе, 1 дете
от ДМСГД Смолян, 2
деца от ДДЛРГ Русе.

Промяната на
профила на
съществуващите
вече приемни
семейства, така че
да могат да вземат
деца с увреждания.
Това беше
предхождано с
усилена работа по



промяна на
нагласите на ПС за
отглеждане на деца
с увреждания и
след
настаняването –
усилена
комплексна
подкрепа за тях.

Подкрепа на
случаи
(превенция,
реинтеграция,
Leaving care)

Реинтеграция от СИ, ПС,
ЦНСТ и Кризисен център

135 Подкрепени са 160
родители, близки и
роднини;
35 специалисти от
услуги и ОЗД

Русе вкл.
населени места от
Област Русе, Бяла,
Силистра,
Тутракан

Децата се отглеждат
в семейна среда –
биологичното
семейство; близки и
роднини.

Бедността на по-
големия процент от
БС и техния
разширен кръг,
което налага
намиране на
средства за тяхната
материална
подкрепа.
Преди закриването
на всички СИ в Русе
преди 2015 г. –
съпротивата от
страна на СИ.
Предизвикателство
е и справянето със
здравната и
образователната
системи за
включването на
децата в тях и
получаване на
необходимите
грижи.

Превенции на изоставянето
на ниво родилен до и
превенции на разделянето
от БС

347 Подкрепени над 620
родители, близки и
роднини;
20 ПС;
Над 200
професионалисти от
социалната сфера



Обучения и
супервизии

Като методисти,
консултанти, обучители и
супервизори специалисти на
„Еквилибриум“ са
изпълнявали и изпълняват
момента договори за
обучения и супервизии в
цялата страна

- 65
обуч
ения

- 135
супе
рвиз
ии

- 1300
специалисти от
институции и
доставчици на
социални
услуги

- 2025
специалисти от
институции и
доставчици на
услуги

Русе, Разград,
Силистра, Бяла,
Монтана, Червен
бряг, Тетевен,
София и др.

Обучени на различни
теми, свързани с ДИ
и алтернативни
грижи за деца 1300
специалисти;
Супервизирани
(групови и
индивидуални
супервизии) 2025
специалисти от
социалната сфера.

Справяне с
негативни нагласи
на участници в
обученията;
преодоляване на
стереотипи и
предразсъдъци.
Справяне с
професионално
прегаряне на
участниците.

Издания/
публикации

„Психологически и социални
измерения на
реинтеграцията – резултати
за
деинституционализираните
деца от ДМСГД Тетевен“,
„Детство у дома“ и
„Променени съдби“

Обща инвестиция на организацията Във финансови средства Като човешки ресурс в т.ч. и участие
на доброволци

Материална подкрепа /дарения

Около 200 000 лв. от проекти и дарения 24 552 лв


