ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2017 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 11 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.

„Център за права на децата“ по проект на Национална мрежа за децата
„Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и контакт със закона“ /ЦПД/,
финансирани от Фондации „Велукс“. ЦПД предоставя социални услуги в общността за деца и
техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са
информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира
спазването на правата им. Услугите в ЦПД се доставят като социална услуга от иновативен тип в
общността и са във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги на
територията на Общината.
Основните услуги, които ще предоставя Центъра спрямо целевите групи:


Таргетирана превенция – „Подкрепа на деца от уязвими семейства и с трудности в
поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона“



Интервенция – специализирани услуги за деца извършители – „Подкрепа на деца в
конфликт със закона и деца под минималната възраст за носене на наказателна
отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на
социалното включване на детето/младежа“



Насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги – „Подкрепа за
преодоляване последиците от насилие върху конкретни деца и работа за
предотвратяване на насилие“

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:
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През 2017 г. СНЦ „Еквилибриум”, 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 2017 г.-2021 г., след
проведен конкурс в края на 2016г.
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.

Продължихме успешно, въпреки предизвикателствата, да управляваме и поетите през
2016 г. услуги – Звено майка и бебе, Дневен център за деца с увреждане и Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна
медицинска грижа, които управляваме комплексно като Обединени детски услуги
„Слънчо“ в гр. Русе.
Бележим развитие и в управлението на 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 2017 г.:
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. Центърът разширява
и надгражда текущата програма, стартирала като дейност на Центъра за обществена подкрепа
към КСУДС „Да възпитаваме като окриляваме“.
Това не е социална услуга. Това е независимо начинание.
Сградата на новия център се намира на улица „Доростол“ 22 (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
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

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
4.
Ангажира активно детето в една стимулираща и лишена от стрес среда, която то е
мотивирано да изследва
ПОДХОДЪТ
Работа със семействата
През 2017 г. на 14 септември Семейния център „В света на ранното детство“ беше официално
открит с участието на много гости, партньори, както и в присъствието на представители на
финансиращите фондации „Велукс“.
Откриването на центъра беше предшествано от две събития, които организирахме в София и
които бяха с международно участие и придобиха национално значение: На 12 септември в
София се проведе кръгла маса, посветена на грижата за децата в ранна детска възраст в
България, организирана от СНЦ „Еквилибриум“. В дискусионната среща взеха участие както
партньорите на организацията от Шотландия и Швеция – вдъхновители на идеята за семейния
център, така и партньори от страната, интересуващи се и работещи по темата – Фондация
„Лале и „Надежда и домове за децата“ – клон България. Участниците обсъдиха наблюденията
си върху българската система и установените практики за грижата за деца в ранна детска
възраст. Бяха изведени заключения и оформени решения, които като становище ще бъдат
представени на заинтересованите страни на национално ниво. (Целият документ можете да
откриете в същата секция на сайта ни.)
На следващия ден - 13 септември в зала „А хъб“ в Къщата на гражданските организации се
проведе международна конференция на тема „Творческо родителство: създаване на първия в
България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители,
педагози и социални работници“, организирана от Сдружение „Еквилибриум“.
Целта на конференцията беше да се представи начинът, по който новият интерактивен център
на организацията ще функционира и задачите, които екипът си поставя. Центърът е
неформално място за срещи на семейства с малки деца (0 – 7 години), както и на работещи в
сферата на ранното детско развитие. В него нещата се случват по различен начин, с различни
групи, в различно време. Дейностите са фокусирани върху играта и начина, по който тя помага
на децата да учат и да се развиват. Екипът практически насочва родителите как да осигуряват
свобода на децата си да изследват, да правят лични избори и да поемат рискове. Средата е
проектирана по начин, който им помага за това.
В рамките на конференцията участие взеха и представители от Шотландия и Швеция, които
споделиха своя опит в работата си в предоставяне на услуги за ранно детско развитие.
Събитието имаше голям интерес и от представители на институциите – заместник министъра на
труда и социалната политика, г-жа Росица Димитрова, представители на Агенцията за социално
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подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, на неправителствени организации от
цялата страна и на академичната общност.
Семейният център в Русе не е детска градина. Не е и обикновен център за обучение. Това е
място за срещи, където екип от специалисти ще работи с малки деца и ще извършва различни
неформални дейности с родители, педагози и социални работници. Акцентът върху ученето
чрез игра и изследване е в сила както при деца, така и при възрастни.
Познанието за ранно детско развитието е лесно обяснимо на едно абстрактно ниво в
публикациите и обучителните ни материали. Въпреки това се изправихме пред
предизвикателството да отразим практики, които са подходящи за различните етапи на
развитие чрез нашия подход, развит от директния ни опит. Нашите действия са израз на
нашите принципи и ние ще демонстрираме тези принципи по най-различни практически
начини.
Центърът успя да придобие популярност сред родителите в града за кратко време и е търсено
и предпочитано място за игра, тематични срещи и събития, свързани с ранното дество и с цел
фондонабиране.
Проект „Подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на безлихвени заеми за
жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”
Период на изпълнение: март 2017 – март 2018 г.
Източник на финансиране: Фондация „Подслон за човечеството“ – „Хабитат“
Роля на организацията: изпълнител
Очаквани резултати:
Подкрепа на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца да получат безлихвени заеми за
ремонтни дейности в домовете си, което да осигури по-добро място за живот и развитие на
децата и родителите.
Конкретни цели:
Осигуряване на подкрепа за 38 семейства с деца с ниски доходи в Общините Русе и Сливо поле
чрез безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете.
Осигуряване от Фондация „Подслон за човечеството“ на 3 безплатни обучения за групата от
заемополучатели от общините Русе и Сливо поле, които не са задължителни, но са особено
ефективни и полезни. Темите са „Финансова грамотност и умения за семейно бюджетиране“;
„Енергийна ефективност или как да използваме ефективно енергийните ресурси“ и „Решения
за подобрения в дома – практически съвети за често извършвани жилищни ремонти“.
Резултати:
През 2017 г. успяхме да подкрепим 38 семейства с ниски доходи за ремонт на жилищата им с
отпускане на безлихвени заеми в размер от 200 до 1000 лв. след оценка на нуждите им и
според възможностите им и техните доходи.
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Бяха проведени и 3 обучения за подобряване на техните умения за бюджетиране, разбирането
им за енергийна ефективност и по-добри решения за ремонтиране на жилищата.
Проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01
Период на изпълнение: февруари 2017 – декември 2018
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Роля на организацията: подизпълнител – Договор за услуга № 2017 – 021 - У от 27.02.2017 г. с
Община Силистра
Очаквани резултати:







Проведени 2 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област
Силистра, в които има настанени деца;
Проведени основни обучения на ОЕПГ Силистра;
Проведено специализирано обучение на ОЕПГ Силистра;
Проведено специализирано обучение на членовете на по приемна грижа към РДСП –
Силистра;
Проведени 4 групови супервизии на ОЕПГ Силистра;
Проведени 2 групови супервизии на ОЕПГ Силистра.

Конкретни цели: Оказване на активна подкрепа, включваща обучения индивидуални, групови
супервизии и консултации както на Областния екип по приемна грижа, така и на приемните
семейства на територията на Област Силистра и комисията по приемната грижа, така че да
бъдат защитени потребностите на децата, настанени в приемна грижа, техния най добър
интерес и правата им. Подкрепа на екипите и приемните семейства да се справят с конкретни
казуси и предизвикателства.
Резултати:
Проведени са всички, заложени в договора обучения и супервизии на екипите и приемните
семейства (с изкл. на специализираното обучение на членовете на комисията по приемна
грижа, поради все още липсваща програма за него). Допълнително е оказана подкрепа по
конкретни случаи, подадени от ОЕПГ и приемни родители. В анализите на национално ниво за
проблемите, предизвикателствата и успехите на проект „Приеми ме 2015“, екипът и
приемната грижа в Област Силистра са посочени като добра практика и опит в предоставянето
на услугата „Приемна грижа“.
Проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи
на територията на общини от Област Русе"
Период на изпълнение: декември 2015 - януари 2018
Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с
участието на гражданското общество.
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Роля на организацията: партньор на Община Русе
Очаквани резултати:
1. Информирани жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез
беседи и срещи в неформална атмосфера и оказан подкрепа и придружаване на
жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински
услуги на АГ специалист.
2. Осигурени 4 пренатални прегледа за най - малко 50 бременни здравно неосигурени
жени от ромски произход или живеещи в сходна на тях ситуация - кв. Тракция и 13
населени места от Община Русе.
3. Сформирани 3 постоянни групи за съвместни занимания от деца и родители от ромски
произход (2 в ОУ “Алеко Константинов“ и 1 в ОУ „Братя Миладинови“) в рамките на
учебна година.
4. Подобрено разбиране у родителите от ромски произход, участващи в съвместните
занимания за редовно посещаване на училище от децата им. Подобрено
взаимодействие между родители и деца от ромски произход за по-добро развитие на
децата - когнитивното, социално и емоционално.
Конкретни цели:
1. Реализация на практики за репродуктивно здравеопазване и семейно планиране за здравно
неосигурени жени в репродуктивна възраст от ромски произход или живеещи в сходна на
тяхната ситуация (кв. Тракция Русе и 13 населени места от Община Русе). Дейности в две
направления: информиране на жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст
чрез беседи и срещи в неформална атмосфера по домовете на жените в общността и
индивидуални консултации и от друга страна подкрепа и придружаване на жените (най-малко
50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист,
както и последваща подкрепа.
2. Насърчаване на използването на пренатални услуги чрез осигуряване на 4 пренатални
прегледа за най - малко 50 бременни здравно неосигури ромски жени от ромски произход или
живеещи в сходна на тях ситуация - кв. Тракция и 13 населени места от Община Русе.
3. Формиране на знания и умения у родителите от ромски произход и живеещи в сходна на
тяхната ситуация за стимулиране на когнитивното, социално и емоционално развитие на
децата в ранна детска възраст чрез провеждане на съвмести занимания/клубове – деца в
предучилищна възраст и родители в две училища в гр. Русе (ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ
„Братя Миладинови“)
Резултати:
През 2017 година са проведени 26 сесии в общностите в кв. Селеметя и кв. Тракция – Русе и 13те села в Община Русе.
В резултат на това 13 здравно неосигурени жени са избрали и са били подкрепени от екипа за
поставяне на вътрематочни спирали.
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10 бременни здравно неосигурени жени от ромски произход и живеещи в сходна на тяхната
ситуация са преминали общо 32 пренатални прегледа при специалисти.
През първото полугодие на учебната 2016-2017 година 47 деца са взели участие в съвместните
сесии, провеждани от екипа на „Еквилибриум“ в двете русенски училища ОУ „Братя
Миладинови“ и ОУ „Алеко Константинов“, а родителите са 48. През второто полугодие на
учебната 2017 – 2018 г. децата вече са 52 като от тях 30 са ново обхванати , а родителите са 71,
като от тях 42 са ново обхванати. За 2017 година в двете училища са проведени 97 съвместни
сесии родители – деца. Качествения резултата от тази робата и включването на децата трайно в
образователната система в резултат на повишената мотивация на родителите.

Проект „Училището като център в общността“
Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018
Източник на финансиране: Национална мрежа за децата
Роля на организацията: организация – партньор с СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
Очаквани резултати: Развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и
многофункционален център. Да се изгради мрежа от общностни училища в различни части на
България – градски и селски райони. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор да подкрепя
училището в развиването и прилагането на философията на работа, да съдействат за
развиването на ресурсните материали по проекта и да допринасят за координацията и
мониторинга на дейностите в избраните училища.
През 2017 година бяха осъществени консултации от екипа на „Еквилибриум“ за екипа на ОУ
„Хр. Ботев“ град Кубрат за планиране на дейности и изготвяне на годишен план на училището.
Беше проведено събитие „Театър на сенките“ по сценарий на децата от училището с
подкрепата на нашия екип. Целта на спектакъла бе да се отправят послания от децата към
учители и родители в посока позитивно родителство и възпитание.
Беше проведено обучение за педагози и родители на първокласници на тема „Множествена
интелигентност“, с цел подобряване на разбирането у всички относно различния потенциал на
децата да учат и как да се използват различни техники, така че да им е интересно и стресът от
влизането в училищната система да се сведе до минимум.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2017
„Еквилибриум“ 2017 - основни акценти
Година на добра“ реколта“ „Каквото си посял, това ще жънеш“.
Положените усилия през изминалите 13 години от основаването на „Еквилибриум“,
принципните позиции, отстоявани през тези години, последователността и стремежът към
надграждане и разширяване, получиха своето ярко потвърждение през изминалата 2017
година.
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В началото на 2017 година след поредния конкурс за Комплекса за социални услуги на Община
Русе, подписахме за 1-ви път 5-годишен договор за управление на Комплекса. Това дава
възможност за по-дългосрочно планиране както на работата, така и на инвестициите в
човешките ресурси, материално техническата база и проектна дейност.
За първи път организацията ни кандидатства по ОПРЧР и спечели проект „Гласът на децата“,
който основно ще се реализира през 2018 г. като чрез него ще апробираме италиански модели
за работа с ромска общност и ранно детско развитие в кв. Средна кула, Русе.
През 2017 година разкрихме и нова услуга, също пилотна за страната „Център за правата на
децата“ и по този повод успяхме да мотивираме Община Русе да ни предостави безвъзмездно
останалите 5 свободни помещения в КСУДС за целите на Центъра.
Оценката от звеното за управление на швейцарската програма, по която се реализира проект
"Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на
територията на общини от Област Русе", за дейностите на „Еквилибриум“ беше изключително
висока. Въз основа на това предложиха удължаване на целия проект на Община Русе и
моделът за работа на организацията ни бе изведен като водещ и наложен и на останалите
партньори по проекта.
В резултат на няколко годишното партньорство с Община Силистра (като специалисти на
„Еквилибриум“ и консултанти на „Надежда и домове за децата – клон България“)
„Еквилибриум“ получи покана от Община Силистра да обучава, консултира и супервизира
Областния екип по приемна грижа там, Комисията по приемна грижа и приемните семейства. В
резултат от работата на нашия екип по „Приеми ме 2015“ в Силистра, приемната грижа там е
посочена като един от добрите примери в Годишния анализ на националния проект.
Със собствени средства и ресурси успяхме да възстановим групата за игра за деца и родители в
кв. Селеметя, създадено през 2015 година по проект към ТСА „Уверени родители за успешни
деца“. Групата се събира в самата общност два пъти в месеца и родители и деца чрез игри се
учат да взаимодействат позитивно, учат български и подобряват мотивацията си за включване
в образователната система.
„Еквилибриум“ се включи в 4 работни експертни групи към МТСП, ДАЗД през изминалата 2017
г. като чрез това успяваме да влияем върху националните политики за закрила на децата в
България, нормативната база и пр. Като координатори на Коалиция „Детство 2025“ успяхме да
стопираме промени, които щяха да се отразят на всички деца и младежи с увреждания в
страната, както и на доставчиците на социални услуги ЦОП, ЦСРИ и ДЦДУ съгласно ППЗСП.
Текстовете бяха спрени и променени като успяхме да привлечем за това освен членовете на
Коалицията и тези на НМД. Успяхме да стопираме и коригираме планираната Операция 1 за
продължаване на процеса на ДИ в страната, в която не бяха заложени конкретни индикатори за
закриване на специализирани институции и не беше обмислено и синхронизирането на
инфраструктурните проекти с т.нар. меки мерки по ДИ. В резултат на това от правителството
беше спешно разработена Операция 2 за ДИ, която де се синхронизира с Операция 1.
През 2017 година новоизбрания министър на труда и социалната политика г-н Бисер Петков
избра за свое първо работно посещение Русе и ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“ бяха първите
две услуги в страната, посетени от него. Министър Петков беше силно впечатлен от видяното в
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двата центъра и сподели, че от тук нататък „летвата му е вдигната възможно най-високо“ и ще
сравнява следващите услуги в страната с тези, управлявани от „Еквилибриум“.
Всички услуги на „Еквилибриум“ бяха проверявани през цялата 2017 година от различни
органи. В резултат от една от проверките на ДАЗД от тях бе изпратено писмо до кмета на
Община Русе – г-н Стоилов, в което председателя на държавната агенция го поздравява за найдобрия избор на доставчик за услугите в Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от
„Еквилибриум“.
Сметната палата направи едноседмична проверка в Центровете за настанявани от семеен тип
„Любов“ и „Надежда“ и резултатите от нея бяха повече от позитивни.
Проверката на ДАЗД по конкретен случай на ЦОП, станал печално медийно известен, завърши с
констатацията, че от всички институции по случая, работата на екипа на ЦОП и Спешен прием е
безупречна и безкомпромисна.
През 2017 година успяхме да привлечем човек, който да представлява „Еквилибриум“ в София
и да му осигурим постоянно офис работно място в Къщата на неправителствените организации.
Това беше наложително и изключително полезно за организацията ни за по-доброто ни
национално представяне и възможността да въземаме участие в множеството важни събития,
които се случват ежедневно в София.
Стартът на новия и единствен в страната Семеен център „В света на ранното детство“ беше
изключително успешен и той придоби популярност и посещаемост още в първите месеци след
своето отваряне. Фейсбук страницата на центъра е една от най-успешните на организацията ни,
но и с изключително висок рейтинг в платформата.
Успяхме да осъществим и планираните подобрения в материално техническата база през 2017
г.: беше закупен нов служебен автомобил за работата на ОДУ „Слънчо“, където бяха извършени
и множество строително ремонтни дейности за подобряване на базата и по-доброто
функциониране на трите услуги; бяха изработени и монтирани два огромни сенника в задните
дворове на къщи „Любов“ и „Надежда“, за да могат децата и младежите да са на двора и в
горещите дни през лятото, а това изключително важно, тъй като поради техните заболявания и
психотропни терапии, горещините имат силно негативно влияние върху тяхното състояние.
През изминалата година организирахме и проведохме 3 информационни конференции на
„Еквилибриум“ – една – за първи път в гр. Бяла, на която представихме предизвикателствата и
успехите в първите детски услуги в Община Бяла – ЦСРИ и ЦНСТДМ без увреждания
управлявани от 2016 г. от „Еквилибриум“. Традиционно проведохме информационна
конференция в Русе, на която взеха участие местните партньори и представители на всички
услуги на „Еквилибриум“ в Русе. По този модел за първи път проведохме и информационна
конференция в София с участие и на деца, които представиха своите послания към възрастните
чрез „Театър на сенките“ по техен сценарий. Конференцията беше домакинствана от Дома на
Европа в София и беше под патронажа на евродепутата Момчил Неков.
В края на година на специално събиране по случай коледните и новогодишните празници на
целия екип на „Еквилибриум“, представители на услугите в Русе и Бяла отбелязаха пред всички
кои са постиженията, които те самите си отчита. Получи се „звездна“ картина:
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Екипът на ЦОП към КСУДС Русе отчетоха като свои най-добри постижения успешната работа по
изключително трудни и увеличени като брой случаи на разводи и съответно синдром на
родителско отчуждение при децата. Също така отбелязаха успешната си работа по трудни и
медийни случаи, които благодарение на екипа са получили успешна развръзка. Казаха, че
въпреки трудностите са се справили успешно и с увеличилите се случаи на настанени младежи
с проблемно поведение в звено „Спешен прием“. Едно от най-големите си постижения през
2017 година е участието на екипа в Националната инициатива, организирана от БАОО – Дни на
осиновяването. Организацията се включва за поредна година в тази инициатива, но за първи
път през изминалата година „Дните“ са протекли в цели две седмици с множество инициативи
и активното участие на родители от групата на осиновителите към ЦОП и техните деца.
Екипът на Център за работа с деца на улицата отбеляза като свои успехи: устойчивостта на
екипа и тяхната заедност (липсата на текучество през годината); добрата работа с децата в
Центъра и успешните и интересни лагери и програми реализирани с тях и за тях.
Представителите на ЦНСТДМУ „Розова къща“ изтъкнаха също своите постижения: това че дете
с тежка форма на автоагресия (изведено от ДМСГД Шумен) вече се храни само и започнала да
общува с персонала и останалите обитатели в къщата; осигурения с дарения люлеещ се стол за
Р.; че Розовата къща е била база за обучение и практика на над 200 студенти от различни
специалности на Русенски университет и не на последно място – сплотения екип, също с
липсата на каквото и да е текучество.
Двата ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“ също се представиха подобаващо като изтъкнаха
постиженията си чрез успехите на най-най трудните младежи и девойки в двете къщи:
приобщаването и напредъка на П. Р. и П., които помагат в домашните задължения в къщите;
преодоляното проблемно поведение на Г., която не само преодоля поведение, което
застрашаваше и потребители и персонала (бягства за търсене на фасове, уриниране на
неподходящи места, нападания, когато няма фасове и пр.), но и вече помага в къщата на
детегледачите и на останалите деца и младежи; преодоляната тежка автоагресия на М., който
освен това е започнал да се харни самостоятелно; не на последно място – успешно
преминалата проверка от Сметната палата, както и суперлативите от първото посещение на
двата центъра на министъра на труда и социалната политика.
Екипът на ОДУ „Слънчо“ отбеляза като свои успехи: реинтегрирането на няколко бебета с
лицеви малформации от ЦНСТДМУ с потребност от постоянна медицинска грижа; успешните
случаи на майки, развили умения за родителстване в Звено „Майка и бебе“, вкл.
осъществената сватба между двама родители от екипа на „Слънчо“ и активното включване на
татковците в услугата; прекрасните рождени дни на всички деца с увреждания в Дневния
център и ЦНСТДМУ – ПМГ.
Услугите от град Бяла също имаха с какво да се похвалят, а именно: създадения с много усилия
и постоянство семеен уют ва Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания (децата първоначално саботираха тези усилия, предвид институционалния им
начин на живот до преди година), а сега активно участват в живота на къщата и всички
дейности, които са характерни за едно семейство; благодарение на утвърдилия се нов екип в
двете услуги бяха проведени успешно и първите благотворителни инициативи за Баба Марта и
Коледа. Като свой най-голям успех колегите откроиха това, че децата от ЦНСТДМ вече се
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разпознават от общността на Бяла позитивно и като свои деца (нещо което преди година беше
точно обратно, поради противообществените прояви, които често извършваха децата). Като
успешна отчетоха и кампанията, проведена в детски градини в Бяла по програмата за
позитивно възпитание и родителство на „Еквилибирум“ – „Да възпитаваме като окриляваме“.
През 2017 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.

Фондонабиране, комуникации и публичност:
През 2017 година проведохме традиционния благотворителен базар без аналог през месец
март и великденски базар на децата от Центъра за работа с деца на улицата. Резултатът от тях е
1919 лева. Средства, които помогнаха за организирането на летните лагери на децата от всички
услуги на „Еквилибриум“.
За първи път организирахме през месец декември Благотворителна вечеря с огромното
съдействие на нашите приятели и партньори шеф Тихомир Радулов и Цветан Димитров от
Черни Вит. Вечерята се осъществи благодарение и на подкрепата на жените от Клуб Зонта –
Русе и чрез продадените покани успяхме да наберем 2245 лв.
През годената успяхме да задържим станали вече добри спомоществователи в лицето на
семейството на Вальо и Здравка, както и да привлечем нови такива.
С дарените от Вальо и Здравка и сем. Лиляна и Борис Йорданови, сем. Стоицеви над 3000 лв.
успяхме да закупим нов терапевтичен стол „Зебра“, цветен парашут, който служи и за игра и за
терапия. Три изключително скъпи, но жизнено необходими бактерицидни лампи, които
обслужват Центъра за деца с потребност от постоянна медицинска грижа и Дневния център за
деца с увреждания, пособия за деца с разстройствата от аутистичния спектър и нови матраци
за майките и бебета от Звено „Майка и бебе“.
Благодарение на щедрия жест на нашите нови приятели от куриерска фирма DHL, които в края
на годината дариха над 3000 лева, бяха закупени пералня и сушилня за потребностите на
децата от „Розовата къща“ и 28 нови стола за младежите и девойките с увреждания от къщи
„Любов“ и „Надежда“, много по-удобни, здрави и подходящи, предвид състоянието и
поведението на младежите. От средствата успяхме да осигурим и коледните подаръци за
децата от групите, с които работим в училищата „Алеко Константинов“ и „Братя Миладинови“,
но най-големия подарък бе прекрасното коледно представление от русенския куклен театър,
благодарение на DHL, за всички деца потребители на услуги на „Еквилибриум“. Малчуганите
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получиха приказно преживяване и много подаръци на коледното тържество в социалния
комплекс на 21 декември.
Във връзка с Коледа получихме щедри дарения – играчки и пособия от Фондация „Плюшено
мече“ за всички деца в услугите ни, а ученици от няколко русенски училища се
самоорганизираха и също подготвиха подаръци за децата. Така всички деца, с които работим в
услугите ни получиха подаръци за коледа и полезни неща за семействата си.
В отделните услуги бяха генерирани и много други дарения в натура – хранителни продукти,
дрехи, обувки, принадлежности за бебета и пр.
Генерираните финансови средства от кампании, събития и спонсори през 2017 г. възлизат на
15 129 лева (остойностени са и даренията в натура).

Създаденият през 2015 г. нов сайт на „Еквилибриум“ – www.eq-bg.org продължи да се развива
и разраства. Създадена беше нова страница на Центъра за правата на децата.
А създадената фейсбук - страница на Семейния център „В света на ранното детство“ се радва
на огромен интерес и се ползва с изключително висок рейтинг в платформата Фейсбук. Тя е и
един от най-динамичните и успешни канали за комуникация между родителите и екипа на
центъра.
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.
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“ започна работа по 1 филм през 2017 г. Бяха заснети множество кадри и към
момента се монтира филм посветен на работата ни, децата от ЦНСТДМ – Бяла и техните
семейства. Предстои неговата премиера през 2018 г.

Елена Петкова

Дата:31.03.2018 г.

Председател на УС
СНЦ „Еквилибриум“
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