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Отчетът по Общинската програма за закрила на детето за периода юни 2015-юни 2016 година е
изготвен  въз  основа  на  представени  обобщени  данни  и  информация  от  представителите  на
ангангажираните институции.

Настоящият отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето дава яснота за
реализираните  дейности  относно  гарантиране  на  основните  права  на  детето  във  всички  сфери  на
обществения живот. 

Социалната работа по отношение на осъществяване политиката за закрила на детето за периода,
който отчитаме е свързана с изпълнението на Програмата  за закрила на детето 2015/2016 година и План
за развитие на социалните услуги за 2016 година. Дейностите са насочени към закрила на децата, които
се отглеждат и възпитават в рискова семейна среда. 

В зависимост от целевите групи, социалните услуги за деца предлагат:
 Оценка на нуждите и насочване към здравни, образователни и социални услуги;
 Осигуряване на достъп до професионално предоставяни социални услуги;
 Осигуряване на планиране, контрол и мониторинг на услугите

Предоставяните социални услуги за деца  в Община Велинград обхващат различни целеви групи,
както следва:

- Услуги с консултативен характер:
 Център за обществена подкрепа /ЦОП/

- Услуги от резидентен тип, предоставящи временна закрила и подпомагане на семейства в
риск:

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/
- Услуги за деца с увреждания: 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания до 29 годишна
възраст

 Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“
- Услуги с превенция на изоставянето на деца в институции:

 Приемна грижа
- Услуги с превенция на социалното изключване:

 Център за социално включване „Развитие“

Предоставянето на услугите  „социален асистент“  и „личен асистент“  на деца с  увреждания е
приоритетна дейност по отношение на подбора на кандидат- потребителите. Подпомагането на самите
деца и на техните родители е важна превантивна дейност като се дава възможност на родителите да
водят пълноценен начин на живот като работят и в същото време отглеждат децата си в семейството,
получавайки подкрепа. Анализът потвърждава необходимостта и целесъобразността на приглагане на
тази форма на социално подпомагане  при деца с увреждания като услуга в местната общност. 

С  цел  гарантиране  устойчивостта  по  проект  „Помощ  в  дома”, реализиран  по  Схема  за
безвъзмездна финансова помощ се създаде „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален
патронаж на ОССУ.
           Предоставянето на социалната услуга има за цел подобряване качеството на живот на лицата с
увреждане  чрез  удовлетворяване  на  индивидуалните  им потребности  от  подкрепа  и  грижи. Хората,
грижещи се  за  лицата  с  увреждания  са  разделени  в  три  категории-12 лични  асистенти, 8 домашни
санитари  и  8 социални  асистенти,обслужващи   44 потребителя,  от  които   3  деца,  което  е  крайно
недостатъчно за нуждите на тази целева група.
          През 2015 г. в община Велинград по проект „Нови възможности за грижа” финансиран от ОП РЧР
2014-2020  по  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  №  2014BG05M9OP001-
2.2015.001 „Нови  алтернативи”  е  предоставяна  услугата  „личен  асистент”  на  13  деца  с  различни
увреждания, както следва:
До 3 годишна възраст – 1 дете
От 4 до 7 години –          3 деца
От 8 до 14 години –        9 деца



От 15 до 18 години –      0 деца
        

 В  Община  Велинград  работят  двама  здравни  медиатори,  които  са  с  насочени  дейности  в
ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи, които включват
профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение и
др. Медиаторите работят съвместно с Община Велинград,  лични лекари,  ръководства на училища и
детски градини. Здравните медиатори оказват съдействие при записване на децата в детска градина, за
работа със семейства на отпаднали от училище деца, при изготвянето на списъци за прегледи, ваксини и
други масови профилактични дейности.
       Приложените  мерки  имат  положително  въздействие  по отношение  на:  увеличен  брой ромски
деца записани в детски градини и училища; увеличен брой деца минали задължителните профилактични
прегледи;  увеличе  брой  лица,  получили  здравни  грижи;  увеличен  брай  деца  с  поставени  ваксини;
подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми.
      На територията на Община Велинград функционират 20 здравни кабинета, от които 8 обслужват
906 деца от 3 до 7 годишна възраст в детските градини, а останалите 12  здравни кабинета обхващат 3
675  ученика от общинските училища и 836 ученика от Професионалните гимназии, като им общият
брой е 4 511 ученика. 
      В  здравните  кабинети  работят  17  медицински  сестри,  които  осъществавят  медицинско
обслужване  на  спешни  случаи  и  дейности  по  профилактика  и  промоция  на  здравето  на  децата  и
учениците. В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика, промоция на здравето на
учениците и  децата. Оказва се медицинско обслужване при спешни състояния до пристигането на екип
на Центъра за спешна медицинска помощ. 
      Община Велинград осигурява медицински специалисти във всяко учебно и детско заведение,
включително  и  в  училищата  с  ниска  посещаемост  на  ученици,  ръководейки  се  от  правилото  за
целесъобразност  и  от  обстоятелствато,  че  в  малките  населени  места,  отдалечени  от  медицински
заведения в общинския център, осигуряването на медицинско лице в училището и детската градина и
наличието на здравен кабинет в тези населени места е в интерес на здравето на децата.  
      Задължителното обучение на 5 и 6 годишни деца, за населените места, в които няма разкрити
групи  към  ЦДГ,  се  осъществява  в  подготвителните  групи  към  училищата-  13  на  брой  и  3
подготвителните групи към ЦДГ. Тези групи са смесени, тъй като се посещават и от 3 и 4 годишни деца.
Съществуването на тези групите дава възможност на родителите и децата от малките населени места да
ползват услугите на образователната система. 
     Обхващането и задържането в училище на подлежащите на задължително обучение ученици е
проблем,  който  трябва  да  бъде  решен  с  пакет  от  мерки  не  само  в  областта  на  образованието.
Необходимите  мерки  за  намаляване  броя на  необхванатите  и  отпадащите  от  образователния  процес
ученици магат да бъдат обособени в няколко категории:

- Съобразяване на образователната структура с възможностите за достъп на рисковите социални
групи;

- Мерки по отношение на деца, за които българският език не е майчин;
- Деца със специални образователни потребности

Предприети  и  прилагани  мерки  в  Община  Велинград  от  образователните  и  социалните
институции в тази насока са:

- Предоставяне на социални помощи, при определени за това условия;
- Създаване  на  стимули  за  по-  голямо участие  на  местна  общност  и  родителите  в  мерките  за

интеграция;
- Предоставяне и ползване на училищните автобуси;
- Организиране на извънкласни дейности;
- Мерки за справяне с потребностите от учениците от езиковите малцинства;
- Интеграция на учениците от етническите малцинства сред останалите ученици в училищата

УЧЕНИЦИ ПРЕЖДЕВРЕМЕНО НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ
Учебна година Общ брой ученици В т.ч. роми

2011/2012г. 25 22
2012/2013г. 22 19
2013/2014г. 9 9



2014/2015г. 21 18
2015/2016г. 24 22

Независимо от осигурените през последните години безплатни учебници,  хранене,  транспорт,
обхват на рискови групи от социални услуги, от програми за заетост и обучение, отпадащите ученици от
ромския  етнос  са  проблем,  по  който  продължава  работата  на  всички  ангажирани  институции  в
Общината. 
     По отношение на децата със специални образователни потребности в училищата и детските
градини се прилага ресурсно подпомагане и интегрирането им в масовата образователна система.

Деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини през
учебната 2015/2016 г.

№
по Училище,   ЦДГ Брой
ред  ученици, деца

1 СОУ "Св.св.К.и М." - Велинград 9
2 СОУ "В.Левски" -Велинград 8
3 ОУ "Н.Рилски" -Велинград 26
4 ОУ "Хр.Ботев" - Велинград 10
5 ОУ "Г.Бенковски" -В-д 8
6 СОУ "М.Драгинов" с.Драгиново 27
7 СОУ"Хр.См." с.Света Петка 4
8 ОУ "Хр.Ботев" с. Абланица 2
9 ОУ "Иван Вазов" с. Пашови 1

10 ОУ "В.Левски" с.Грашево 4
11 ОУ "Д-р П.Берон" с.Бирково 1
12 ОДЗ "Фантазия" - В-д 6
13 ЦДГ" Детски рай" - В-д 2
14 ЦДГ "Еделвайс" - В-д 9
15 ЦДГ"Пролет" - Драгиново 3

 Всичко: 120

По отношение на осигуряване на обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително
обучение прилагането на мярката интегрирано обучение на деца със СОП  допринася за намаляване на
процента  необхванати  деца  и  ученици.  В  същата  посока  действа  и  прилагането  на  мярката  за
предоставяне на възможност за получаване на образование в самостоятелна и индивидуална форма на
обучение.

Ученици на индивидуална форма на обучение през учебната 2015/2016 г.

№ по Училище,   ЦДГ Населено  
ред  място Ученици

1
СОУ "Васил

Левски" Велинград 1

В детските заведения са обхванати деца от 3 до 6 годишна възраст, а в 3 яслени групи в ОДЗ са
обхванати деца от 0 до 3 годишна възраст. С въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за
децата  от  5  годишна  възраст  се  увеличи  броя  на  децата  и  съответно  разходите  по  издръжката  на
обхванатите деца също нарасна.



По  отношение  на  определянето  на  таксата  за  детска  градина  провежданата  от  Общината
политика е в интерес на образователното и социално включване на рискови групи деца още от ранна
детска възраст.

Във  връзка  със  задължителния  обхват  на  5  и  6  годишни  деца  към  училищата  в  района
функционират 13 подготвителни групи с обхванати 204 деца, като обхванатите 5 и 6 годишни деца са
150. 

С П Р А В КА
за натуралните показатели в полудневните групи към училищата за учебната 2015/2016 г.

    
Полудневни
групи към   

    
   училищата

и ДГ       
№        Брой деца  

 по Вид на детската  Брой  
в т.ч.

на
в т.ч.

на

ред градина Населено място групи общо
5

год.
6

год.

1 СОУ "Св.св.К.и М." гр.Велинград 1 22 7 15
2 ОУ "Г.Бенковски" гр.Велинград 1 29 9 20

3 ОУ "Хр. Ботев"
с. Абланица-
Цветино 1 9 2 4

  ф-л с. Магерово 1 11 1 5
4 ОУ "Иван Вазов" с. Пашово 2 34 6 10
  ф-л с.Рохлево 1 12 6 1
5 ОУ "В. Левски" с. Крастава 2 38 19 16
6  ф-л с. Г.Бирково 1 8 4 2
7 ОУ "Д-р П.Берон" с.Бирково 1 26 4 9
  ф-л с. Г.Дъбево 1 8 3 4
  ф-л Чолаково 1 7 1 2
 Общо:  13 204 62 88

Към ЦДГ „Еделвайс“ се разкриха 3 полудневни подготвителни групи, които обхващат 65 деца , 
като 28 са на 6 годишна възраст, а останалите 37 на 6 годишна възраст. 
През  учебната  2015/2016г.  в  Целодневните  детски  градини са  обхванати  792 деца в  36  целодневни
групи. Ясление групи към ОДЗ са 3, в които са обхванати 49 деца под 3 годишна възраст. 
     Социалното изключване на рисковите семейства е една от причините за изолация на децата и
учениците в детските заведения и училищата, както и за затруднената адаптация на децата от ромски
произход в детската градина и училищата. 

За задържането на децата от ромския етнос в училище допринасят социалните мерки като:
- Осигуряване на столово хранене;
- Осигуряване на групи за самоподготовка;
- Осигуряване на безплатни учебници;

В Община Велинград има разкрити социални услуги, които са насочени към децата от рискови
семейства, като им оказват подкрепа. Такива социални услуги са: Център за обществена подкрепа /ЦОП/
и Център за социално включване „Развитие“. 
     Община Велинград предоставя високо ниво на образование, което гарантира равен достъп; както
и  дава  възможност  за  участие  в  извънкласни  дейности,  които  се  предоставят  от  ОДК,  Читалища,
Исторически музей, спортни клубове и др. организации.



1.      През очетния период в община Велинград две деца получават държавна стипендия за изявени
дарби. 

2. Предоставяне  на  възможности  за  изява  на  млади  дебютанти  в  областта  на  културата,  чрез
концерти, конкурси, изложби и фестивали.

3. През месец март 2015г.  се проведе ски- турнир за хора с увреждания,  в който взеха участие
младежи с увреждания.

4. Защита при бедствия „С очите си видях бедата“- организиране на състезания под формата на
тестове с цел подобряване на здравното обучение.

5. През месец май 2015г. се проведе състезание „Млад огнеборец“.
6. Осъществени бяха здравно информационни мероприятия. Участие в СПИН кампании.
7. През месец февруари ежегодно се провеждат ученически спортни игри, с участието на ученици

от всички училища на територията на Община Велинград. 
8. По график на Български туристически съюз /БТС/, график на Туристическото дружество /ТД/  и

по графици на училищата се организираха туристически излети, ориентиране, и походи.
9. През месец май 2015г. се проведе кампания за превенция на асоциалното поведение, агресията и

насилието с участието на Невена Цонева.
10. През месец май 2015г. се проведе традиционната лекоатлетическа щафета за купа „Велинград“.
11. Проведе се националната векторина „Да запазим децата на пътя“.

Постигнати резултати:
- разширен достъп на децата до образователни услуги;
- мотивация на децата и родителите за обхват от образователната система;
- поддържане на широк спектър от услуги за рискови семейства;
- развита мережа от културни, спортни и др. мероприятия с включващ социален и образователен

ефект;
- развити форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда;
- развитие на превантивни услуги за ранно детско развитие;
РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ  ДЕТСКА  ПЕДАГОГИЧЕСКА  СТАЯ  ПРИ  РАЙОННО

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА ВЕЛИНГРАД:

    Във връзка със залегналите в Общинската програма за закрила на детето при община Велинград
цели и дейности може да се отбележи, че полицейските служители при РУ- Велинград работят активно
за прилагането и актуализирането им.
    Полицейските  служители  проследяват  и  работят активно  за  необхванатите,  отпаднали или с
опасност за отпадане от системата на образованието малолетни или непълнолетни лица. Като за целта
провеждат беседи с родителите и децата, за които има такива данни или опасност, правят предложения
до  съответните  компетентни  институции,  оказват  съдействие  на  училищните  ръководства  за
недопускане и решаването на подобни случай.

В  началото  на  учебната  година  има  определени  полицейски  служители  стоящи  на  входно-
изходните артерии на училищата с цел предотвратяване на случай на насилие срещу деца и превенция
на нарко- разпространението.
     Ежедневно  се  провеждат  срещи  с  училищните  ръководства  в  това  число  и  педагогическите
съветници за противодействие на случаите на насилие и агресия сред децата. От страна на ИДПС при
РУ-  Велинград  се  провежда  индивидуално-  профилактична  и  корекционно-  възпитателна  работа  с
такива деца. За всеки случай на насилие спрямо деца се вземат  адекватни мерки с отдел „Закрила на
детето“ към Д“СП“- гр.  Велинград и РУ- Велинград,  като при възникнала необходимост се прилага
„Координационния  механизъм  за  работа  при  случаи  с  деца,  жертви  на  насилие  или  при  кризистна
интервенция“,  в  който  вземат  участие  представители  на  различни  институции,  като  задължително
представени са: Община Велинград, РУ- Велинград, Д“СП“- Велингард.

Относно насилието и агресията,  както и разпространението на наркотични вещества ИДПС и
полицейските служители провеждат беседи с ученици и родители върху тези проблеми. За тази цел се
раздават дипляни и брошури на деца и родители- „Какво трябва да знаем, за да предпазим децата си от
наркотиците“,  „Как  да  общуваме  с  децата  си  по  тези  проблеми“,  „Не  на  грасията  и  насилието“,



прожектират се материали с превантивна насоченост. При постъпил сигнал в РУ- Велинградза агресия и
насилие  от  или  срещу  дете  своевременно  се  уведомява  отдел  „Закрила  на  детето“  към  Д“СП“-
Велинград за вземане на отношение по компетентност и МКБППМН- община Велинград за налагане на
възпитателни мерки по чл. 13 /1/ от ЗБППМН.
      По отношение на актуализирането и разширяването на националната програма „Работа на
полицията  в  училищата“  полицейските  инспектори  /ПИ/,  младши  полицейски  инспектори  /МлПИ/,
оперативни  работници  /ОР/,  инспектор  детска  педагогическа  стая  /ИДПС/  по  утвърден  график
провеждат срещи, лекции и беседи с ученици  на тема: „Хулиганството и вандализъм“; „Наркотици“;
„Пътна  безопасност“;  „Агресия  и  насилие“;  „Опасни  непознати“;  „Човекът,  който  ни  помага-
Полицаят“.
     С  цел  опазване  на  здравето  и  живота  на  децата  РУ-  Велинград,  понякога  и  с  участието  на
представители  на  МКБППМН-  община  Велинград  системно  провежда  проверки  по  питейни  и
увеселителни заведения за спазване разпоредбите на чл.45 от ЗЗД и Наредба I – на община Велинград
относно  спазването  на  вечерен  час,  сервирането  на  алкохол и  продажбата  на  тютюневи изделия  на
малолетни и непълнолетни лица.  Констатираните  нарушения  се  установяват  с  актове  за  установено
административно нарушение /АУАН/, като за периода от м. юни 2015г. до м. май 2016г. са съставени
общо 15 бр. АУАН на родители и управители на питейни и увеселителни заведения по ЗЗД.
     През  периода  редовно  се  провеждаха  специализирани  полицейски  операции  и  обходи  за
установяване на малолетни и непълнолетни лица извършващи или склонявани към извършването на
просия на обществени места и скитничество. За всеки такъв случай се вземат адекватни мерки с отдел
„Закрила  не  детето“  към  Д“СП“-  Велинград,  кати  при  системност  на  такива  деяния  се  уведомява
Районна  прокуратура-  Велинград.  Тревожност  през  този  период  буди  и  тенденцията   за  ранно
съжителстване на малолетни или непълнолетни с пълнолетни лица. За всели такъв случай се образуват
полицейски  производства  по  смисъла  на  чл.  191  от  НК.  При  констатиране  на  такива  случаи
своевременно се уведомяват съответните институции за вземане на отношение по компетентност или
насочването им към подходящи социални услуги и програми. 

Специални кампании и срещи в училищата по утвърден график се организират и от КАТ- Пътна
полиция по отношение безопасността на децата като пасивни и активни участници в движението.

     Във  връзка  с  повишаване  на  информираността  на  децата  в  съдебни и  административни
производства и възпитателни дела в МКБППМН- община Велинград е направено необходимото да се
гарантира за тяхната сигурност, спокойствие и предразполагане, както за самите тях , така и за техните
родители по време на досъдебни, съдебни и административни процедури. За целта в хода на процеса се
назначават  защитници,  психолози,  педагози,  социални  работници  от  отдел  „Закрила  на  детето“-
Велинград и ЦОП- Велинград, обществени възпитатели към МКБППМН- община Велинград във връзка
с  прилагането  на  международното  и  вътрешно  законодателство  в  областта  на  закрилата  на  децата.
Строго се спазват международните и национални нормативни актове регламентиращи стандартите за
закрила на децата- Конвенция за правата на детето на ООН, Конституцията на РБългария, Наказателния
кодекс, Наказателно- процесуален кодекс, Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, ЗБППМН, ЗАНН
и др. При провеждане на беседи на ИДПС при РУ- Велинград с деца обект или субект на престъпление
и техните родители редовно им се обяснява и разяснява нормативната уредба и зачитането на техните
права.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС- ВЕЛИНГРАД:
Общински  детски комплекс е своеобразно училище за свободното време на деца и младежи на

възраст  от  5  до  19г.,  предлага  15  школи,  разпределени   в  35  групи   в  научно-познавателно,
художествено-творческо и спортно направление и обхващат над 500 възпитаника. Той работи за всички
желаещи деца и ученици от града и региона и е най-добрата алтернатива за тяхната ангажираност с
любими занимания с цел предпазване от антисоциално поведение, агресия, вредни влияния на алкохол,
тютюнопушене и употреба на наркотици.

В  ОДК  се  осъществява  неформално  обучение  в  извънучилищна  среда,  което  се  постига  с
реализирането на учебен план, провежда се учебен процес. Фокусът ни е насочен върху развитието на
личността на детето и ученика с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към
преуспяване, участие и отговорност към множество общности и групи едновременно.
          За втора поредна  година  ОДК организира и проведе Национална ученическа викторина „Да
запазим децата на пътя” – общински етап. Наши партньори бяха Пътна полиция при РПУ-Велинград



и Общинска  администрация.  С ясното  съзнание  и  преценка  за  значимостта  на  тази  проблематика  -
изграждане  на  уменията  и  навиците  за  действие  в  условията  на  пътното  движение  се  отзоваха  6
училищни отбора от града,  с.Драгиново и с.Света Петка.  Те  преминаха  през три кръга.  Отборът -
победител от СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” представи Общината ни на областно ниво и с гордост си
проправи  пътя  към  националния  етап,  завоювайки  първо  място  в  гр.Пазарджик.  На  24.03.2016г.  в
Обединен детски  комплекс- Велинград се проведе и  ученическо състезание-„Защита при бедствия,
пожари  и  извънредни  ситуации“. В  него  взеха  участие  пет  училища-  СОУ „Методий  Драгинов“-
Драгиново, СОУ „Христо Смирненски“- Света Петка, СОУ „Св.св Кирил и Методий“- Велинград, ОУ
„Христо Ботев“- Велинград, ОУ”Г.Бенковски”-Велинград.
            През отчетния период в областта на спорта организирахме състезание „Преплувай 25 метра” в
рамките на велинградски празници на културата. На него дадохме възможност на всяко желаещо дете да
стартира и преплува дължини.  И тази година ОДК  проведе „Традиционен  коледен плувен турнир”
където  над  60  възпитаници  на  школите  по  плуване  с  ръководител  Велчо  Клешков, демонстрираха
спортните си умения . Пръв стартира най-малкият – 5 годишен състезател и поетапно преминаха всички
на серии от начинаещи, през напреднали до държавните шампиони.. Продължават и успехите на нашите
плувци - , Радина Попова, Димитър Ролев, Ангел Йовчев, Стоян Добчев – шампиони в своите категории.
„Плувното лято” , коeто стартира от 1 юни нееднократно доказва своята значимост и полза за здравето
на  децата   от  целия  град.  Между  спорта  и  танцовото  изкуство  се  занимават  сериозно  танцовите
формации с ръководител Мая Кондарева.  Гордеем се с  техните призове от националните турнири в
Асеновград  и    Пазарджик.  Те  са  и  неизменна  част  от  всички  културни  събития  на  града  и  ОДК.
Театралното  младежко  студио   и  малка театрална  школа се  завърнаха  от Международния  фестивал
„Млади таланти” – София  със специални отличия на журито. Техните изяви пробуждат българския дух
за Деня на народните будители,  създават колорит и настроения за 1 юни и уникален,  летен „Ретро-
парад”.  Заслугата  е на ръководителката – Иванка Дебелушина и пак тя организира за младежите от
града  летен  творчески   лагер  на  Слънчев  бряг.  ОДК  се  превърна  в  събирателен  център   и  за
традиционните конкурси „Мартичка” с над 180 експонати на децата от региона  и „Великденски писани
яйца от чепинския край”, където участват с отборите  и експонатите си много деца в неравностойно
положение.  За да предизвика усмивките на учениците,  екипът ни украси две „мартенски” дървета и
организира великолепен, концерт- спектакъл „ Да споделим коледния дух”.
          ОДК се превърна в духовен оазис за учениците, които обичат пианото и участваха в концерт-
продукции по пиано, съвместни продукции с инструменталните ни школи. Ръководителката  на школата
по изобразителното изкуство  Венера Ланджова участва с възпитаниците си в национални конкурси и
любими за децата открити пленери.
          За шеста поредна година изключително успешно се проведе международният фестивал „Дъга над
Клептуза” съвместно с Община Велинград – в рамките на Велинградски празници на културата. На този
форум си дадоха среща над 160 талантливи, пеещи деца и даваме възможност  за изява на деца със СОП,
поощрени със специални награди от организаторите. Предстои седмото –  международно събитие.  
          Новосъздадената през тази учебна  година  Школа „Журналисти” към ОДК  
гр. Велинград с ръководител Нина Маврикова пожъна невероятни успехи. Участията им в национални и
международни конкурси ни радват с успехи и награди.

Мария Тюфекчиева - 1-во място на Осмия Национален конкурс по журналистика и литература
„Стоян Михайловски” със стихотворението си „Моята пъстра градина”.

 Анна-Мария  Вергиева и Виктория  Башкехайова,  съответно  3-то  място  и  поощрителна
награда на Националния конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат”,  организиран от ОДК
Благоевград с поезия.

Елена  Якимова пребори  конкуренцията  и  се  класира  на  1-во място  в  Националния  конкурс
„Рождеството  на  Спасителя”,  организиран  от  ОДК-  гр.Бургас,  с  разказа  си  „Чудото  на  Коледа”. В
международния  детски  фестивал  "Млади таланти"  организиран  от  Националния  Дворец на  децата  -
София, Вики печели в раздел поезия с цикъл стихотворения посветени на родния Велинград - "Моят
роден край", а Ели в раздел проза с невероятното си фентъзи "Елини истории"и специалната награда на
ОДК Казанлък! Награждаване и на г-жа Маврикова за активно участие и успехите на новосъздадената
школа "Журналисти".  Награждаване на талантливите деца на Велинград от Ротари клуб- Велинград. От
429 участника в Националния конкурс "Любовта в нас" гр. Варна 2016, прекрасната стихоплетка  Петя
Сеизова пребори конкуренцията и завоюва достойното трето място в раздел "Литературно творчество"!



                  Школа „Дебати” с ръководител Иван Бандаков изнесе  открити дискусии  с ученици на тема:
„Нужно ли е да вярваме в Дядо Коледа” и  „Ще изяде ли мишката, книжката?“. В края на дискусията
всички участници се обединиха около идеята, че Мишката и Книжката не си съперничат помежду си, а
се допълват. Ако книгата е символ на опита от миналото, а мишката олицетворение на постиженията на
настоящето, трябва да посрещнем бъдещето, въоръжени и с двете.

         На 19 април 2016 г. учениците от музикалната школа „Обой и саксофон” Калоян Прегьов, Теодора
Кръстева, Никол Драева, Александър Прегьов и Владислав Мирчев с тяхната ръководителка Катерина
Мирчева участваха в Международния фестивал “Млади таланти” в София. Изпълненията на саксофон и
обой на нашите музиканти смаяха и омагьосаха публиката и 4-членното жури. Конкуренцията бе голяма
- младите изпълнители от Велинград се състезаваха наред с възпитаници на музикални училища в 3
възрастови групи. Резултатите: грамоти за много добро представяне и медали, а 7-годишният Калоян
Прегьов завоюва грамота и плакет за отлично музициране в първа възрастова група със саксофон.
           Откриването на всяка нужда и  зрънце талант, способност у всяко дете в социална и възрастово-
разнородна среда – това е безценният дар от нашата дейност.
  

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ  ДНЕВЕН  ЦЕНТЪР  ЗА  ДЕЦА  И  МЛАДЕЖИ  С
УВРЕЖДАНИЯ „НАДЕЖДА“- ВЕЛИНГРАД:

Дневен център за деца и младежи  с увреждания „Надежда“- гр. Велинград заема своето достойно
място  сред  социалните  услуги  в  Общината.  Организационното  развитие  на  социалните  услуги  е
ориентирано  към  изграждане  на  капацитет  за  екипно  вазимодействие,  чрез  мултидисциплинарен
подход. Екипът от специалисти рационално използвайки материалната база и осигуреното пространство
в Дневния център, развива умения и навици за цял живот, съобразно индивидуалните особености на
всеки ползвател. Провеждат се разнообразни обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които
осигуряват  емоционална  и  психическа  стабилност  и  развитие  на  специфични  умения,  съобразно  с
конкретните индивидуални потребности на ползвателите.  Дейността  е  организирана под формата на
занимания в групи и индивидуални консултации и рехабилитация. Тя е фокусирана към занимания за
подкрепа и развитие на умения. Прилаганите подходи и модели са подчинени на основната дейност на
социалната  услуга-  ползвателите  съобразно  с  възрастта  и  степен  на  увреждането  им,  да  участват  в
ежедневни дейности,  които развиват силните им страни,  подпомагат тяхното развитие и разширяват
възможностите им за интеграция в образователната и социалната среда в общността. 
    За отчетния период в Дневния център са настанени 6 потребителя, прекратено е насочването на
6. В момента се работи с 32-ма потребители според техните потребности и възможности, като 3-ма са
младежи над 18 години, броят на учениците е 31- в ЦДГ-1; в ОУ/СОУ- 5; в ПУ- 25.
    Във  връзка  с  усъвършенстване  на  промотивно-  профилактичната  дейност  за  всяко  лице  в
едномесечен срок от настаняването му, се изготвя План за здравни грижи, който подробно се обсъжда и
подписва от родителите. При необходимост се актуализира. В Дневния център на 6 от потребителите се
провежда медицинска рехабилитация, като се изготвя индивидуален рехабилитационен картон, в който
се описват целите и задачите, средствата и препоръките за домашна рехабилитация от квалифициран
магистър  по  кинезитерапия  и  рехабилитация.  Родителите  се  консултират  и  подкрепят  относно
провеждането  на  здравните  грижи към децата  си,  като  се  поддържа постоянна  връзка  и  се  обменя
информация, за предписана или променена терапия, консултация с даден специалист,  или настъпили
промени в състоянието на детето. 
     За  развитието  на  спорта  и  физическата  активност  в  годишния  план  на  Дневния  център  е
залегнал цял раздел: „Социализация и спортно- оздравителна дейност“, където по месеци са залегнали
както  социо-  културните,  така  и  спортните  мероприятия  и  инициативи-  подвижни,  спортни,
състезателни,  щафетни  игри  и  физически  упражнения.  Активно  използваме  Комбинираното  детско
съоръжение за игра на децата с увреждания; 2бр. Детски занимателен панел и детски пясъчник за игра и
занимания  на  деца  с  увреждания,  намиращи  се  в  двора  на  Дневния  център.  Те  са  подходящи  за
тематични,  логични и занимателни игри, катерене,  пързаляне,  моделиране с пясък и рисуване с цел
терапия. Съоръженията допринасят за подобряване състоянието на децата, за физическото им укрепване
и общуване помежду им. 
    Инициативата „Да почистим Велинград“ стана традиция за децата и персонала. Почистава се
районна около центъра, като отпадъците се събират разделно в подходящо изработени за целта съдове
„от кошчето“.



    Във връзка с организацията на свободното време и личните контакти на децата, горещо се
препоръчва на родителите  да ги водят на обществени, културни, спортни мероприятия, по възможност
децата  се поощряват да участват в тях.  Всеки месец в Дневния център се организират и провеждат
мероприятия навън- посещение на паркове и детски площадки, разходи из града и близки местности,
конна база, минералния плаж, разходки с влака, посещение на интересни места извън града и др.
    Общественото мнение се явява коректив и стимулатор за отговорна, всеотдайна и с висок морал
работа, изпълнена с много любов, топлота и професионализъм към всички нуждаещи се. 

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ ЦЕНТЪР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОДКРЕПА-
ВЕЛИНГРАД:
         Център  за  обществена  подкрепа  като   социална  услуга  в  общността  развива  услуги
предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им
в специализирани институции,  превенция на насилието и отпадане от училище,  деинститулизация и
реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на
приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 
Целта  е   да  се   подобри  качеството  на  живот  на  децата  в  семейната  и  социалната  среда,  чрез
предоставяне на социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в
риск и неговото семейство.
        Основен приоритет в работата на ЦОП е деинституционализация и реинтеграция на деца от
специализирани  институции.  Дейностите  за  постигане  на  целта  са  структурирани  в  следните
направления:

 групова и индивидуална работа по подготовка в умения за самостоятелен живот 
 социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда;
 работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители –

дете; 
 посредничество при контакта родител – институция – дете;
 повишаване  на  родителските  умения  чрез  консултиране  и  подкрепа  относно:  изграждане  на

позитивни модели на  възпитание;  особености  на  възрастовото  развитие  и  институционалните
белези на детето; съдействие и посредничество за намиране на работа на родителя, записване за
детски заведения и училища, избор на личен лекар и др.;

 подкрепа  и  консултиране  на  детето  и  семейството  в  периода  след  извършена  фактическа
реинтеграция.

           ЦОП предоставя алтернативни услуги в подкрепа на деинституционализацията на грижата за
децата.
          Потребители на социални услуги  в ЦОП  са  кандидати за или вече одобрени приемни/
осиновителски семейства. 
Кандитат-осиновителите/ПС преминават обучение по утвърдена програма. Целта  е след приключване
на обучителния курс, кандидатите да могат да направят информиран избор, да развият компетенции и
отговорности в грижата за децата.
         Семействата получават подкрепа в процеса на адаптация   и напасване, в преодоляването на
трудности в грижата за детето. 
          Също така в ЦОП се оказва подкрепа  и на децата със статут за осиновяване, които са настанени в
ПС, с цел улесняване на прехода ПС – осиновителско семейство, след насочването им от отдел “Закрила
на детето”. Психолог на ЦОП изготвя индивидуална психолого- педагогическа характеристика на деца в
ПС, вписани в регистър за осиновяване. Тези характеристики периодично се актуализират.
         ЦОП осигурява допълнително обучение на приемни семейства във връзка с промяна на профила на
децата,  за които искат да се грижат като професионални приемни родители след насочване от ОЗД.
Моделът включва също поддържащо обучение и възможности за професионално развитие. Програмите,
по които работи ЦОП се основават на философията, че семейният живот, независимо как дефинираме
семейството,  е  изключително  важен  за  едно  дете.  Поради  това  опитните  приемни  родители  и
осиновители играят основополагаща роля в предоставянето на качествени социални услуги.
            ЦОП има амбицията да сформира група за взаимопомощ на осиновителски семейства, която  да
бъде един своеобразен форум за споделяне на добри практики и идеи.



             ЦОП работи с малолетни и непълнолетни майки, след насочването им от Отдел „Закрила на
детето”, с цел превенция на рисковете породени от ранното съжителство, бременност и раждане, пре-
натална  и пост- натална грижа.
           Осъществява се подкрепа в следните насоки:

 Развитие на родителски умения  и отговорности в грижата за децата;
 Адекватни здравни грижи / проследяване на бременността чрез редовни прегледи при специалист,

избор  на  личен  лекар,  редовни  консултации  и  имунизации  на  детето,  проследяване  на
физическото  и психическото му развитие /;

 Контрацепция, семейно планиране, репродуктивно здраве; 
 Развитие на социална и емоционална компетентност;
  Мотивиране за продължаване на образованието и формиране на положително отношение към

училището като институция;

        През текущия период,  ЦОП проведе тематична среща посветена на здравословното хранене.
Участници в срещата бяха непълнолетните майки.
      Проведена бе дискусия на тема "Какво  е здравословно хранене", "Предимства на кърменето и
правила  за  здравословно  хранене   при  бебетата   и  малките  деца".  Пред   участниците,  водещият
демонстрира   начина  на  приготвяне  на  плодово-  зеленчукови  сокове  в  домашни  условия.   На
непълнолетните майки бе предоставено пространство за споделяне на личен опит в грижата за децата.
         ЦОП  организира  информационна среща на тема „Социални помощи”. Срещата бе насочена към
непълнолетните майки, които бяха запознати с новите промени залегнали в ЗСПД.
                Екипът на ЦОП – Велинград извършва мобилна социална работа чрез планирани посещения на
места във високо рисковите общности, с цел осигуряване на по-широк достъп на хората до социалните
услуги.  Основно  работата  е  свързана  с  установяване  на  причините,  поради  които  децата  отсъстват
системно  от  учебни  занятия;  информиране  на  родителите  относно  риска  за  отпадане  от  училище;
наблюдение качеството на грижа към децата в семейна среда. 
               За формиране на отговорно родителстване, ЦОП предоставя социално – педагогическа  и
психологическа подкрепа.Осъществените дейности в подкрепа на семействата са:

 Консултиране  и  информиране  в  зависимост  от  нуждите  на  клиентите  в  различните  сфери на
консултирането:  социално,  психологическо,  педагогическо,  здравно,  образователно,  трудово  и
др.

 Развитие на социална компетентност 
- Умения за гледане и възпитание на дете
- Умения за решаване на проблеми
- Умения за търсене на работа
- Умения за общуване
- Мотивиране на родителите и оказване на съдействие относно записването на децата  в детска

градина
 Насочване
- За получаване на социални помощи
- За вкл. в програми за трудова заетост
- За медицински консултации и услуги

    
        ЦОП предоставя  услугата  „Училищна подкрепа”  насочена  към деца  с  риск  да  отпаднат  от
образователната  система.  Дейностите  имат  за  цел  да  повишат  мотивацията  на  децата  към  учебния
процес  чрез  включването  им  в  ателиета  по  интереси  и  оказване  на  специализирана  помощ  при
подготовката  на  уроците.  Работи  се  и  с  родителите  на  деца  в  предучилищна  възраст,  относно
мотивирането им за записването на децата в детска градина.
        В началото на м. септември, ЦОП организира кампания за подпомагане на децата в училищна 
възраст, потребители на социални услуги в ЦОП- осигурени бяха ученически пособия .
          Една от приоритетните области в дейността на ЦОП е защита на децата от всякакви форми на
злоупотреба,  насилие  и  експлоатация. След  насочване  от  ОЗД,  ЦОП  предоставя  психологическа
помощ и подкрепа на деца жертви на насилие и техните семейства  за преодоляване на травмата от
преживяното насилие. Психолог оказва и подготовка на деца преживели насилие за изслушване пред
съдебния състав.



Превенция на насилието включва следните дейности:
 социална, психологическа и терапевтична работа с деца – жертви на различните видове насилие и

техните семейства;
 индивидуална работа с деца с агресивно поведение;
 разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и агресивно

поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.;
 информационни  срещи,  беседи  и  консултации  на  родители  и  учители,  относно  проявите  на

насилие сред децата и справяне с тях;
 отворен  достъп  за  сигнали,  въпроси,  консултации,  подкрепа  и  насочване  към  съответни

компетентни органи и специалисти при необходимост; 
 сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки

за предотвратяване насилието над деца;
 индивидуална  и  групова  работа  с  родители,  чиито  деца  са  идентифицирани  като  жертви  на

домашно насилие.
            ЦОП има изготвени презентации на теми: „Не на насилието  и агресията в училище”, „Трафик на
хора” и др.  Разработена  е брошура посветена на насилието – видове, индикатори за разпознаване, към
кого да се обърнем за помощ, важни телефони  и др. 
         ЦОП, насърчава детското участие, чрез включването на децата в ателиета по интереси. Целта на
ателиетата  е  осмисляне свободното им време  с полезни и приятни занимания. В същото  време, се
стимулира  формирането  на  основни  житейски  умения  като:  комуникативност,  работа  в  екип,
толерантност, развитие на индивидуалните творчески умения  и др.
           Международният ден на детето  1 юни 2015г.  бе отбелязан от потребителите на социални
услуги към Център за обществена подкрепа (ЦОП) – Велинград, под мотото "Нека поемем отговорност
за нашите деца!".
          На тържеството присъстваха непълнолетните майки, които са приоритет в работата на екипа, като
целта  на  съвместната  работа  е  превенция  на  изоставянето на  децата в  институция,  формиране  на
отговорна и адекватна родителска грижа
           Център за обществена подкрепа организира открито Арт- ателие под надслов “Всички сме
специални   и неповторими”. Мероприятието бе част от проекта “Весела ваканция 2015″ и бе реализиран
съвместно с Община Велинград. 
           На децата, които се включиха в ателието бяха осигурени занимания по интереси с  използването
на различни арт – техники. Малките творци оцветяваха керамични фигурки, рисуваха с пясък, гравираха
върху разноцветни плочки, плетоха гривни, работиха с мъниста  и др. Младите таланти бяха отличени с
грамоти. За доброто празнично настроение на децата домакините бяха осигурили почерпка   и много
 балони. Специални гости на събитието бяха децата от Център за настаняване от семеен тип на деца  и
младежи  с  увреждания-  Велинград  и  много   гости  на  града  ни.  Всички  участници  се  почувстваха
“Специални  и неповторими”!
         В проекта „Весела ваканция 2015”, ЦОП взе участие и в други инициативи- безопасно лято-
интерактивни игри и беседи от специалисти на КАТ  и ДПС, както  и в организирания планински  поход
по мотото „Искаме зелен  и красив Велинград”.
         През месеците март – април 2016г. ЦОП проведе поредица от изнесени занятия в часовете на класа
в СОУ «Св. Св. Кирил и Методий»по актуални теми:

 «Зависимости»
 «Насилие и агресия»
 «Взаимодействие между родители и тийнейджъри»

        ЦОП   периодично  изготвя  информационни брошури и рекламни материали, презентиращи
предоставяните услуги в ЦОП.
      В  създадения   уеб-  сайт  на  услугата  ЦОП,  ежемесечно  се  отразяват  актуалните  новини   и
дейности.  Сайтът  предлага  възможност  и  за  онлайн –  консултиране  на  младите  хора по  актуални
проблеми.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 и 2- ВЕЛИНГРАД:



Осигуряване  на  основни  жизнени  потребности:  Осигурява  се  постоянна  грижа  за  всяко
дете/младеж според потребностите  му и съобразено  с  неговото мнение  и избор.  По този начин се
осигуряват основните нужди на детето от храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете/
младеж е организирано индивидуално, съобразно неговите специфични нужди и желания.

Грижи за здравето: Децата/ младежите в ЦНСТДМБУ 1 и 2  получават навременни и адекватни
здравни грижи и услуги. Предоставя се достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и при
необходимост  рехабилитация.  Персоналът на  ЦНСТДМБУ 1 и 2   има отговорността  да наблюдава
здравословното  състояние  на  всяко  дете/младеж  и  своевременно  да  осигурява  необходимата
специализирана медицинска помощ. В ЦНСТДМБУ 1 и 2  се поддържа медицински шкаф с основни
лекарствени средства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. 

Психологическа  подкрепа:  В  ЦНСТДМБУ  1 и  2   се  осигурява  психологическа  подкрепа,
психологично консултиране съобразно потребностите на всяко дете/младеж. Психологичната подкрепа
се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа
на детето, които са разработени и се актуализират на всеки шест месеца от мултидисциплинарен екип
от специалисти.  При необходимост от индивидуална работа се наема външен специалист психолог
консултант.

Образование: Екипът на ЦНСТДМБУ 1 и 2  записва всяко дете/младеж в подходяща форма на
обучение в общообразователни училища в населеното място, съобразно интересите и желанията му.
Специалистите от Центъра съдействат за редовното и навременно посещение на учебните занятия. В
ЦНСТДМБУ  1 и  2   са  осигурени  учебните  пособия,  помагала  и  материали.  За  нуждите  на
децата/младежите от  функционира занималня в която децата имат възможност да бъдат подпомогнати
от педагог.

Жизнени умения за самостоятелен и независим живот:  За децата/младежите се организират
мероприятия  извън  Центъра-  ползване  на  Централния  градски  плаж,  екскурзии  до  различни
забележителности в и около Велинград,  летни лагери.  В ЦНСТДМБУ 1и 2   се отбелязват личните
празници на децата-рождени и имени дни, както и официални празници. Всичко това допринася за
социализирането на децата и тяхната подготовка за самостоятелен живот. 

За периода юни 2015г до юни 2016г. през  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи
без увреждания 1 и 2  са преминали 13 деца.

   
 Събития с участието на децата от ЦНСТДМБУ 1 и 2:
- Отпразнуване  на  1  юни  Международен  ден  на  детето,  включване  в  програмата  на  Община

Велинград и посещение на пицария.
- От понеделник  до петък-  посещение  на  Централния  плаж,  на  групи  от  5-6  деца.  Разходки в

паркове, спортни игри. В ЦНСТДМБУ 1 и 2  на децата/младежите са подсигурени, тенис на маса,
фитнес,  библиотека,  участие  в  ателиета.  Програмата  на  ателие  „Роден  край„  е  свързана  с
опознаването на родния край и неговите исторически и природни забележителности. Миналото
на родния край е важно да се знае от децата, за се формира у тях една обща култура за мястото,
където  се  отглеждат.  За  повечето от  тях,  Велинград  не  е  роден град,  но  е  градът,  където те
израстват.  Познаването  на  историята  на  града,  посещение  на  забележителности  в  и  около
Велинград.

- Посещение на езерото Клептуза.
- Велинградски културни празници- посещение на МВР.
- Велинградски културни празници- спортен празник на  Централен плаж.
- Поход до месността Войнишка поляна към Велинградските културни празници.
- Поход до месността Гергевана.
- Посещение на Историческия музей на Вела Пеева.
- Екскурзия до месността „Градот” гр. Ракитово.
- Екскурзия на Цигов чарк-вилен комплекс „Св. Георги Победоносец”.
- Въжена атракция гр. Ракитово.
- От 03 до 06.09.2015г. екскурзия гр. Сандански.
- Фондация „Плюшено мече” подсигури подаръци за всички деца.
- Подаръци от децата на СОУ „Кирил и Методии”.
- Коледно тържество организирано от децата на ОУ”Христо Ботев”.



- Младежите от Ротари България подсигуриха подаръци за децата от центъра.
- Посещение в храма „Успение Богородично” по случай празника св. Атанасий Велики. 
-  Изнесен обяд пицария Факт.
- Изнесена следобедна закуска в сладкарница Маги.
- Изготвяне на мартеници за „ Баба Марта”.
- Участие в тържества за 3 МАРТ в центъра на града.
- За  осмисляне  на  свободното  време  на  децата  се  включват  в  ателиета,  разходки,  изнесени

мероприятия, фитнес, посещение на фризьорското студио в ЦНСТДМ.
- На 22.03.2016г.- включване в тържествата за ден на водата в центъра на града.
- Екскурзия до гр. Пазарджик.
- Организирано мероприятие на децата от ЦНСТДМ 1  до пицария FACT
- Екскурзия до гр. Белица „Парк на танцуващите мечки”.
- Децата  произведоха  картини  с  материали  закупени  от  дарител  и  ще  участват  в  изложби  с

благотворителна цел.
- Три момчета от ЦНСТДМ  взеха участие в състезание по футбол гр. Пловдив.
- Момче от ЦНСТДМ 1 взе участие в турнир по Бойни изкуства в гр. Пловдив.
- На 22.04.2016г.- децата посетиха театрална постановка „Спасителят”.
- На 30.04.2016г. организация „Плюшено мече” ще подсигурят за децата празничен обяд и заедно с

тях, ще боядисват Великденските яйца.
- Изнесен обяд за Великден и Гергьовден.
- Участие в тържествата по случай 24 май.
- На 26.05.2015г. две деца взеха участие в ежегодния бал за деца в неравностойно положение под

патроножа на Президента на Република България в Резиденция Бояна.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА
И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ- ВЕЛИНГРАД:

ЦНСТДМУ гр.  Велинград заема своето достойно място сред социалните услуги  в Общината.
Организационното  развитие  на  социалната  услуга  е  ориентирано  към  изграждане  на  капацитет  за
екипно взаимодействие, чрез мултидисциплинарен подход. Провеждат се разнообразни обучителни и
игрови дейности, които осигуряват емоционална и психическа стабилност и развитие на специфични
умения,  съобразно  с  конкретните  индивидуални  потребности  на  ползвателите.  Дейността  е
организирана  под  формата  на  занимания  в  група  и  индивидуална  работа.  Тя  е  фокусирана  към
занимания  за  подкрепа  и  развитие  на  умения.  Прилаганите  подходи  и  модели  са  подчинени  на
основната дейност на социалната услуга – ползвателите, съобразно с възрастта и степен на увреждането
им, да участват в ежедневни дейности, които развиват силните им страни, подпомагат тяхното развитие
и разширяват възможностите им за интеграция в образователната и социалната среда в общността.     

За отчетния период в ЦНСТДМУ  са настанени 12 потребители на възраст от 12г. до 29г. от тях 3
момичета и 9 момчета.

Във връзка с усъвършенстване на промотивно-профилактичната дейност за всеки потребител се
изготвя  План  за  здравни грижи .  За  всички потребители  в  ЦНСТДМУ са  осигурени  личен  лекар  ,
психиатър , стоматалог. Специализиран дентален център ”Биодент” от гр. Елин Пелин за работа с деца
със специални нужди на  място извършиха безплатен  стоматологичен  преглед  на  всички ползватели
.Беше предоставена възможност за пълно лечение на децата/младежите с осигурен от тях превоз. От
предложената услуга се възползваха всички деца/младежи от ЦНСТДМУ.

Към  момента  в  ЦНСДМУ  с  децата/младежите  работят  двама  трудотерапевти  ,   социален
работник, детегледачи.На децата /младежите е осигурена 24 часова грижа. 

Във връзка с организацията на свободното време на децата/младежите се  водят на обществени,
културни,  спортни  мероприятия.  Всеки  ден  след  учебните  занимания  ,  когато  децата/младежите  се
приберат в ЦНСДМУ се организират и провеждат мероприятия навън– посещение на паркове и детски
площадки, разходки из града и близки местности, конната база, минерален плаж и др.

Общественото мнение се явява коректив и стимулатор за отговорна, всеотдайна и с висок морал
работа, изпълнена с много любов, топлота и професионализъм към всички нуждаещи се.  

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ  ПОМОЩНО  УЧИЛИЩЕ  „ДРАГАН  МАНЧОВ“-
ВЕЛИНГРАД:



      Помощно  училище”  Драган  Манчов”  е  образователна  институция  за  деца  със  специални
образователни потребности. В него се обучават 69 ученика с умерена степен на умствена изостаналост и
множество увреждания,  с които се  провежда специализиран образователно-възпитателен, корекционен
процес  и  професионално  образование.  Дейността  на  училището  като  цяло  е  съобразена  с  целите,
принципите и приоритетите на Европейската програма 2020, Конвенция на ООН за права на детето,
националните  приоритети   и  Общинската  програма  за  закрила  на  детето.  В  този  аспект  Помощно
училище позиционира себе си като едно от важните звена в изпълнение на дейностите по всичките
приоритети на програмата и особенно по Приоритет 3: ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН
ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.
Чрез  активна  проектна  дейност  в  училището  е  създадена  съвременна  материално-техническа  база  и
оборудване, което дава възможност за провеждане на иновативен, достъпен, увлекателен образователно-
възпитателен и корекционен процес в съответствие с индивидуалните особености на всяко едно дете.
Професионалното образование се осъществява по дуален принцип в условията на реално производство,
което повишава неговото качество и ефективност и дава възможност да се премине от  традиционен към
интерактивен  подход.  По  този  начин  образователният  процес  става  интересен  и  увлекателен  за
учениците, което намали броя на отпадналите. В тази връзка искам да отбележа ролята на училищно
настоятелство. Чрез него, съвместно с мебелно предприятие „Катя Стойнова“ ЕООД беше разработен
проект „Професионално образование и реализация на младежи със СОП от община Велинград“, който
осигури  осъществяването  на  професионално  образование  по  дуален  принцип.  УН  при  ПУ „Драган
Манчов“  е ръководител на още един проект: “, проект „Училищното настоятелство (УН) и местната
власт – заедно за социализацията, обучението и възпитанието на децата със специални образователни
потребности“. По Национални програма към МОН училището спечели финансиране  за целодневното
обучение,  с  което оборудвахме занималня  за  полуинтернатните  групи  и сензорна  стая,  закупихме и
монтирахме две интерактивни дъски, осигурихме закуска и топло мляко за учениците от начален етап.

Крайната  цел на образователно-възпитателния процес в училището е максимално развитие на
потенциала на ученика, неговата интеграция в обществото, придобиване на знания, умения и навици за
постигане  на  пълноценен,  самостоятелен  живот,  което  е  в  пълно  съответствие  с  приоритет  1:  :
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА.
В тази връзка училището извършва следните дейности:

- Консултации  на  родители  по  различни  теми/конфликтни  ситуации  и  тяхното  решаване,
особености  в  поведението  на  децата  в  различните  възрастови  периоди,  родителска  и
попечителска отговорност/

- Чрез участие  в БАЛИЗ е разработен проект „  Ролята  на Сдружението „БАЛИЗ“ Велинград в
подкрепата на хора с интелектуални затруднения за самостоятелното упражняване на техните
права“, чрез който беше изградена мрежа от фасилитатори  за подкрепено вземане на решения от
лицата с интелектуални затруднения.

- Съвместно  с  ЦДГ  „Детски  рай“  разработихме  проект  „Училищното  настоятелство  (УН)  и
местната власт – заедно за социализацията, обучението и възпитанието на децата със специални
образователни потребности“,, който ще стартира през месец юни и ще е в съответствие с т.1.2.11
от приоритетна ос 1.

- Успешна съвместна  работа с ДЦ „Надежда“ и  двете ЦНСТ за създаване на условия за социално
включване на деца и младежи с множество увреждания.

- По спечелен проект по Еразъм+ КД1 6 учители от училището имаха възможност да получат
езикова квалификация в Англия и обмениха опит със сродни  училища във връзка с работата с
деца и ученици със СОП.

            Здравното образование, като приоритетна ос 2 в общинската програма, е широко застъпено в
ОВП в училището  и е част от учебните програми  и дейности, а така също и като отделна училищна
програма.  Това са мултимедийни презентации с дискусии,  игрови симулации,  беседи и практически
занятия и др. видове дейности с цел усвояване на знания и умения по актуални теми: превенция на
наркомания, алкохолизъм, тютюнопушенето; здравословен начин на живот, полово възпитание и др.



По приоритетна ос 4 ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО в училището в сътрудничество с институциите
и психолога се провежда необходима работа с деца с девиантно поведение, а също така по превенция на
насилие  и  агресия.  В  действие  е  и  Училищна  комисия  за  борба  с  противообществените  прояви  на
малолетни и непълнолетни.

По  приоритетна  ос  5  :  ПОВИШАВАНЕ  ЕФЕКТИВНОСТТА  НА  МЕРКИТЕ  ЗА  ЗАЩИТА  НА
ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ в училището се
извършват следните дейности:

- Функционира: „ КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК
ОТ НАСИЛИЕ“,  „Училищен съвет за противодействие на тормоза“. Съобразено с годишното
разпределение  се  изнасят  презентации,  беседи  и  се  провеждат  различни  мероприятия  по
превенция  на  агресия  и  насилие;  Извършени  са  необходимите  промени  в  училището  по
противодействие на тормоза, съгласно изискванията според заповед № РД 09-1871 от 18.12.2015
година на Министъра на МОН – нова класификация за нива на тормоза, последователност на
процедурите за интервенция,  нови изисквания за документиране,  необходими компетенции на
персонала.

- Съвместно с инспектор ДПС са проведени учитело-родителски срещи с родители на проявени
деца,  където инспекторът запозна всички присъстващи със законовите санкции в случаите на
прояви на родителско неглижиране и насилие върху деца;

- Съвместна  работа  с  ОЗД  и  ЦНСТ  по  консултиране  на  родители  и  превенция  на  девиантно
поведение на ученици в риск.

- Информиране  от  страна  на  Общинската  комисия  за  борба с  противообществените  прояви на
малолетни и непълнолетни чрез презентация за видовете насилия и тормоз.

- Редовно  се  провеждат  изследвания  на  психоклимата  в  училището,  тестиране,  анкетиране  и
беседи.  При възникване  на  конфликтни  ситуации  се  провеждат  консултации  с  психолога  на
училището.

Много  голям  акцент  училището  поставя  на  провеждането  на  извънкласни  и  извънучилищни
дейности. Всяка година в училището се създават различни клубове по интереси според желанията и
потребностите  на  учениците.  Учениците,  посещаващи  Дневния  център  също  бяха  включвани  в
дейностите. Имахме голямо разнообразие от дейности и изяви, което ни донесе много награди. В
областта на спорта спечелихме награди от съвместни турнири с ученици от други училища, второ
място в състезание на  „Спешъл олимпик“ по футбол. В областта на изобразителното изкуство имаме
редица участия и награди от ученически конкурси на регионално, национално и международно ниво.
Всички тези дейности съответстват на  Приоритет 6: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА и Приоритет 7:  НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО
УЧАСТИЕ. 2.2. Организиране на доброволчески дейности „Деца помагат на деца” с цел създаване у
децата  на  чувство  за  солидарност  с  връстниците  им  в  неравностойно  положение  и  улесняване
процеса на интеграция.
     В началото на м.май 2016 година училището изготви и подаде проктно предложение по ОП
Наука и образование за интилегентен растеж  по процедура „BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“.  Проекта  предвижда създаване и функциониране на повече от 40 клуба/кръжоци/ в три
училища от общината, в които ще бъдат включени над 400 ученици.   
     С всичко по-горе упоменато искам да подчертая, че днес  Помощното училище, което ще бъде
преструктурирано в Център за специална образователна подкрепа е една отворена институция към
всички добри идеи и практики, която взаимодейства с много институции. Желанието ни за в бъдеще
е тази връзка да бъде още по-тясна, защото само така ние ще можем да постигнем максимално добри
резултати.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА- ВЕЛИНГРАД:



Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект „Приеми ме
2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003
”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Водеща организация е Агенция за социално подпомагане. Продължителността  на проекта е 32
месеца- до 31.07. 2018 г.  

Проект „Приеми ме 2015” допълва и надгражда приключващият в края на 31 декември 2015 г.
проект „И аз имам семейство”. Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата
„приемна  грижа”  и  затвърди  нейното  предоставяне  на  местно  ниво  като  алтернативна  форма  за
отглеждане  на  деца  в  риск  в  семейна  среда.  Акцент  е  поставен  към  развитие  на  „специализирана
приемна  грижа”:  за  деца  с  увреждания;  деца непридружени  бежанци;  деца,  жертви на  насилие  или
трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст,  както и на
мерките, насочени към повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

За периода 01.06.2015г. – 30.06.2016г., са извършени следните дейности:
По проекта работят общо 28 професионални приемни семейства. Десет професионални приемни

семейства  преминаха  от  Дирекция  Социално  Подпомагане  към  Проект  „Приеми ме  -2015”  от
01.10.2015г. Настанените деца са общо 23, като две от тях са деца с увреждания. По проекта работят 20
професионални приемни семейства и имат сключен граждански договор с Кмета на община Велинград. 
За периода, екипа има 8 спешни настанявания на деца, новородени, директно изведени от родилен дом,
5 осиновявания, реинтегрирани в биологичното семейство – 4, едно дете е настанено в ЦНСТ.   Чрез
предоставянето на услугата „приемна грижа”, се осигурява временна грижа в семейна среда за деца,
които поради различни причини не могат да живеят със собствените си семейства. 

За периода ЕПГ община Велинград е провел общо  7 групи за взаимопомощ,  където приемните
семейства имат възможност да споделят трудности и успехи. 

- Проведено е едно поддържащо обучение на приемните семейства на различни теми,  касаещи
отглеждането на децата. 

- Изготвени са общо 17 план за грижа и 25 преглед план за грижа, като за целта се посещава и
личния лекар на детето. 

- Изработени са общо 23 информационни карти, с цел проследяване развитието на детето

- Изготвяне на годишни прегледи на приемните семейства – 18 броя. 

- Благодарение  на  сътрудничеството  между  екип  по  приемна  грижа,  ОЗД,  ЦОП  и  приемните
семейства, настанените приемни деца получават навременни и адекватни грижи. Децата в учебна
възраст редовно посещават детска градина и училище. Периодично се провеждат екипни срещи
за разрешаване на възникнали въпроси. 

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ  МЕСТНАТА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА  С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ- ВЕЛИНГРАД:
Дейността  на  МКБППМН  е  регламентирана  в  чл.10  от  ЗБППМН.  Местната  комисия  организира  и
координира  социално-  превантивната  дейност  на  територията  на  Общината,  разработва  програми за
ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите имащи отношение
към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

Организирането  и  координирането  на  социално-  превантивната  дейност,  предотвратяването  и
ограничаването  на  действието  на  криминогенните  фактори  са  основни  функции  и  задачи  на
МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.

1. За  периода  са  заведени  общо  26  възпитателни  дела  по  описната  книга  на  МКБППМН  –
община  Велинград.  За  провеждането  на  делата,  са  изготвени  общо  26бр.  доклади  от
обществените  възпитатели  на  МКБППМН,  8  броя  резолюции  от  секретаря  на  общината,
Заповеди от Председателя на МКБППМН за образуване на комисия и разглеждане на делата,
изготвяне на писма до различни заинтересовани институции, страни по делата. 

2. С цел ангажиране свободното време на децата, през месец юли 2015г., беше организирана и
проведена «Весела ваканция» 2015г., включваща следните поддейности:



ДЕЙНОСТ 1 – Открито Арт ателие, съвместно с ЦОП, под надслов „Всички сме специални и
неповторими”.  В  мероприятието  участваха  деца  с  противообществени  прояви,  деца  от  ДЦДМУ
„Надежда” и родители. Дейността беше реализирана в местността „Боров парк”, като се опитахме да
пресъздадем  една  малка  арт  работилница  за  деца,  включваща  различни  техники  на  рисуване.  В
мероприятието  се  включиха деца  и  родители  –  гости  на  община  Велинград,  които  изразиха  своето
одобрение от възможността децата да бъдат ангажирани в свободното си време. Участие взеха 50 деца и
родители. 

ДЕЙНОСТ 2 – Безопасно лято – интерактивни игри и беседи от специалисти на КАТ и Детска
педагогическа стая. В мероприятието участваха деца с противообществени прояви, деца от ЦНСТБУ –
гр.  Велинград и родители.  Целта на мероприятието беше децата  да се запознаят с безопасността на
движение, видовете престъпления и последиците от тях, пожарна безопастност и др. В мероприятието
взеха участие близо 30 деца и родители.

ДЕЙНОСТ 3 – Забавна програма и игри, под надслов „Играем и се забавляваме на плажа”
В мероприятието  взеха  участие  деца  с  противообществени  прояви,  родители  и  деца  посетители  на
централния плаж. За децата бяха организирани различни игри и караоке със състезателен характер, като
всички деца получиха награди. В мероприятието участваха 30 деца. 

ДЕЙНОСТ 4 – Планински поход под надслов „Искаме зелен и красив Велинград”.
Организиран  поход  до  местността  „Вазова  поляна”.  Близо  30  деца  и  родители  се  отзоваха  на
мероприятието.  Децата  носеха  тениски  и  шапки  с  надпис  „Весела  ваканция  2015”.  По  време  на
мероприятието, децата имаха възможност да се забавляват сред природата. 

ДЕЙНОСТ  5  –  Кампания  „Младежи  срещу  насилието  и  дрогата”  –  концерт  на  група
„Милениум  Х”,  със  специалното  участие  на  Невена  Цонева.  За  събитието  МКБППМН  изработи
брошури под надслов „Подай ръка – подари усмивка”.

3. Обществените  възпитатели  по  училища,  разясниха  за  последствията  и  наказанията  при
употребата и разпространението на наркотични вещества в две училища на територията на
община Велинград. 
Резултат: положително повлияване на децата от предложената информация

4. Провеждане на работни срещи от обществените възпитатели с малолетни и непълнолетни,
имащи  наложена  възпитателна  мярка  „надзор  на  обществен  възпитател”.  Осъществяват
присъствие  на  мултидисциплинарни  срещи  в  ЦОП  –  Велинград,  по  повод  прояви  на
агресивно поведение.

5. През отчетния период деца насочени от ОЗД към Д”СП” Велинград, от МКБППМН получиха
социално-  психологическа  подкрепа,  с  цел  установяване  на  причините  и  организиране  на
ресурсите за справяне с проблемното поведение. 

6. Изготвен  отчет за 2015г. и Програма за 2016г. на МКБППМН. 
7. През  месец  януари  2016г.,секретаря  на  МКБППМН, взе  участие  в  тиимбилдинг,  който  се

проведе  в  залата  на  училище  Св.  Св.  „Кирил  и  Методий”  на  тема  „Проблемите  на
тиинейджърството“. Партньори на събитието бяха:  Областна дирекция МВР гр. Пазарджик ,
Н-к  на  МВР гр.  Велинград,  Ученически  съвет,  Училищно  настоятелство   към училището,
родители и ученици от 7-12 клас, класни ръководители 5-12клас.

8. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
– Община Велинград, организира представянето на четири теми за подрастващи,съпроводени
с  филмов  материал,  с  целева  група  ученици  от  8-ми  –  12-ти  клас  в  четири  училища  на
територията на община Велинград, на следните теми:
«Агресията – мит и реалност»

           «Насилието – корени, диагностика и начини за справяне»
           «Трафикът – този сладък кошмар»
           «Наркотиците – истини и лъжи»

9. МКБППМН съвместно с други организации, предостави възможност на учениците от община
Велинград от 8-ми до 11-ти клас, да посетят театър «Спасителят» със специалното участие на
Ивайло Захариев, с цел превенция от използването на наркотични вещества. Спектакълът е
създаден  съвместно  с  Националния  център  по  наркомании  и  представя  живота  на
тийнейджърка, която е въвлечена в свят залят от наркотици. 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ“-
ВЕЛИНГРАД:

На  територията  на  община  Велинград,  в  периода 19.02.2015г.  –  31.12.2015г., развитието на
интегрирани услуги за деца в риск на възраст от 0до7г. изпълни проект „Социално включване“. Той
бе  стартиран  от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) със  Заем  7612BG  от
Международната  банка  за  възстановяване  и  развитие  (Световна  банка),съгласно  Споразумение  за
финансиране № РД09-1от 24.01.2013г.

Новосъздаденият  Център за социално включване „Развитие“ – Велинград  на практика изпълни
стратегическите цели на община Велинград да развива гъвкави, алтернативни дейности, отговарящи на
динамично променящите се нужди на целевата група деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл.
деца  с  увреждания  и  техните  семейства и  по  този  начин  гарантира  превенция  на  социалното  им
изключване. Гарант за неговата устойчивост ще бъде изпълнението на ново проектно предложение на
община Велинград  до 31.12.2018г. в рамките на ОП „РЧР“ 2014-2020.

Прилагайки  стандартите за ранно детско развитие,ЦСВР предложи комплекс  от  интегрирани
медико-социални и образователни услуги в общността, а именно: „Здравна консултация за деца“, „Ранна
интервенция  на  уврежданията“,  „Индивидуална  педагогическа  подкрепа  за  деца  с  увреждания“,
„Семейно консултиране и подкрепа. Формиране на родителски умения“  и „Допълнителна подготовка за
равен старт в училище“,  в изпълнение на ЗЗД  и приоритета „Премахване на институционалния
модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално  включване”,заложен в
„Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020”.

За постигане на добри резултати от предоставяните услугите се трудиха 22-ма специалисти –
консултанти, които се ръководиха и спазваха заложените в Закона за закрила на детето принципи,:

• Зачитане и уважение личността на детето;
• Отглеждане на детето в семейна среда;
• Осигуряване най – добрия интерес на детето;
• Социална закрила на деца в риск;
• Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;
• Подбор на лицата,  пряко ангажирани по закрила на детето,  съобразно техните личностни и

професионални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
• Незабавност на действията по закрила на детето;
• Грижа в съответствие с потребностите на детето;
• Насърчаване на отговорното родителство;
• Подкрепа на семейството;
• Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
Основни задачи, изпълняване по Програмата за закрила на детето:
- работа по превенция на изоставянето на деца;
- реинтеграция на деца в семейна среда;
- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;
-  гарантиране  на  равен  достъп  на  децата  до  качествено  образование  и  подготовка,  с  оглед

пълноценна социална реализация;
-  осигуряване  условия  и  подкрепяща  среда  за  интегрирано  обучение  на  деца  със  специални

образователни потребности в детски градини и училища;
- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.;
- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други

форми на експлоатация;
- предотвратяване отпадането на деца от училище;
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
- развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация;
- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение;
- повишаване здравната култура на децата.

Основните приоритетни области, в които ЦСВР постигна очакваните резултати:



І. Политики за подкрепа на детето и семейството. Създаване на условия за социално включване
на децата;

ІІ. Здравеопазване.Подобряване здравето на децата;
ІІІ.  Образование.  Осигуряване  на  равен  достъп  до  качествена  предучилищна  подготовка  и

училищно образование;
ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
V. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите;
VІ. Информационно общество, медийно пространство

Брой обхванати потребители на предоставяните услуги по целеви групи:
• Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност -  367;
• Деца, чиито родители са безработни - 321;
• Деца, чиито родители получават социални помощи - 367;
• Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър - 372;
• Деца с увреждания - 68;
• Деца със здравословни проблеми – 102;
• Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност - 348;
• Родители, получаващи социални помощи - 404; 
• Безработни родители - 354;
• Самотни родители - 49;
• Родители (най-вече майки) в рискова възраст - 12;
• Родители без или с ниско образование - 318;
•  Родители,  които не полагат  достатъчна грижа за децата  си(регистрирани в полицията  и Дирекции
„Социално подпомагане” на АСП) - 3;
• Родители на деца с увреждания - 71;
• Родители на деца със здравословни проблеми -  97.

Проведени основни мероприятия и дейности:
 Наблюдение на здравето, физическо и психомоторно развитие на бебетата и децата. 
 Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.
 Групи за консултация на родители и подкрепа на бъдещи родители. 
 Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст 0 до 3 г. и 3 до 7г. 
 Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г. и 3 до 7г
 Посещения на Центъра от семейства на дете с увреждане.
 Групови и индивидуални сесии за семейно планиране.
 Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца. 
 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
 Арт-терапевтични  занимания:  С  много  емоции и  празнично  настроение  децата  се  включваха  в

изработването  на   рисунки,  картички  и  апликации  по  повод  български,  християнски  и
международни празници.  По време на работата  научиха повече за  традициите в България и по
света.  Особен интерес децата проявиха към символите на пролетните и зимни празнични дни -
мартениците, боядисаните яйца, празничните козунаци и пити, суровачките, свързани с наричането
за здраве, плодородие и изобилие

 Мобилна  работа/Работа  на  терен:Практиката  показва,  че  най-често  уязвимите  групи  живеят   в
капсулирани общности и единствения ефективен подход е мобилната социална работа на терен за
предоставяне на достъпни социални услуги на място, където е естествената среда на групата.  В
рамките на проекта в общностите се осъществиха редица обходи на терен от социалните работници
и  медиаторите,  съвместно  и  с  профилирани  специалисти  (медицинско  лице,  юрист,  педагог,
логопед и психолог).  

 Лятно училище. 
 Транспорт.
 Информираност  и  публичност:  Изготвените  от  специалистите  информационни  и  обучителни

материали /комплекти от по 12 броя - тип брошури/,  бяха разпространени от медиаторите сред
бенефициенти, институции и обществеността на община Велинград.. 



Като  общностен  и  социо-терапевтичен  център,  предлагащ  услуги  по  метода  на  интегрирания
подход, ЦСВР разработи и приложи на практика инструменти за справяне с различни видове риск, както
и програми за превенция на рискове, използвайки количествени и качествени методи за включване на
семейно-ориентирания  подход,  даващи  комплексна  информация  за  напредъка  в  постигането  на
очакваните резултати, като предпоставка за вземането на адекватни решения и за предприемането на
положителни действия на качествена основа. Той осигури включваща /изградена специализирана рампа
и  помощни  средства  за  достъп  на  лица  с  увреждания,  специализиран  автомобил/,  приемаща  и
стимулираща развитието среда, даваща на бенефициентите възможност да получават индивидуална и
групова консултативна помощ, както и директна помощ. Приложи иновативни подходи и трейнинги за
превенция с провеждането, по предварително изготвен график, на индивидуални и групови сесиите в
залите за терапия, както и мобилна работа/работа на терен. 

Един  от  най-важните  иновативни  подходи  бе  изработен  при  оценката  на  потребностите  на
ползвателите и то на много ранен етап, още преди изпадането им в риск или в състояние на уязвимост.
Това бе направено  съобразно  възрастта  и  степента  им на  зрялост,  като се  отчиташе правото им на
свободен избор и се стимулираха изявите им като личности.   Насърчаваше се активното участие на
родителите  в  живота  на  детето  и  семейството  с  цел  създаване  на  семейна  среда  без  насилие,
благоприятстваща пълноценното детското развитие.  По този начин,  в хода на помагащия процес бе
приложен системният подход, интерактивните методи на социална работа и принципите на свободно
изявена воля и предпочитания, изслушано и изразено собствено мнение. Бе извършен плавен преход от
„медицински“  към  „социален“  модел  на  работа,  включващ  детето,  семейството  и  средата,  като  се
наблегна на ресурсните им силни страни, а не на дефицитите. Услугите се планираха и реализираха с
активното участие на родителите като водеща страна, като равнопоставени партньори на специалистите
и бяха съобразени със заявените потребности, очаквания и ценности.

Специалистите на мултидисциплинарния екип наблюдаваха и отразяваха качествените промени и
постижения,  които  детето  овладява  в  хода  на  своето  развитие  в  различни  области  –  физическо,
познавателно,  социо-емоционално  и  езиково,  и  демонстрира  различни  компетентности,  знания  и
умения. 

С дейността  си ЦСВР изведе на преден план и разпространи сред велинградската  общественост
разбирането за важността на ранното детско развитие и образование като фактор за борба с бедността и
непредаването й през поколенията, както и за социалното включване на малцинствени рискови групи
чрез предоставяне на равни възможности за всички деца да участват пълноценно в обществения живот.
Всички реализирани дейности бяха в подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване достъпа им до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната
среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и
предотвратяване на настаняването им в специализирани институции.

Изпълнени задачи:
 Социална интеграция и рехабилитация чрез изготвяне на индивидуална програма за развитие и

планиране на най-добрите специализирани интервенции от мултидисциплинарен екип;
 Корекционно-компенсаторна терапия (психологична, двигателна, логопедична рехабилитация);
 Интеграционна групова работа и сформиране на родителски групи за взаимопомощ с помощта на

презентиране (мултимедия, филми, клипове, брошури), дискусионно събеседване (дискусионни
клубове), образователно информиране (лекции), групов мотивационен тренинг чрез задаване и
отговор на въпроси, брейнмсторнинг (флипчарт).В рамките на проекта се извърши:

 Професионална подкрепа в общността за деца и семейства в риск, чрез мобилна работа на терен.
Консултации  на  терен,  както  и  информиране  и  насочване  към  съществуващи  услуги.
Организиране на образователни и информационни кампании на терен с рискови социални групи
и общности;

 Оценка на потребностите и планиране на мерки за справяне с рискови за децата и семействата
фактори.

 Арт-терапия (провеждана в индивидуални и групови сесии) и занимания с музика (песни, игри и
танци),  които  да  стимулират  емоционалното,   интелектуалното  и  двигателното  развитие  на
детето.



 Групови  занимания  за  забавление  на  деца  и  родители  като  чудесен  начин  за  контакт  и
сближаване между тях, целящи създаване на емоционална семейна връзка на доверие и общност.

Постигнат резултат по услуги на заложените индикатори за напредък:
1. В Услуга: “Здравна консултация“ бяха регистрирани най-голям брой ползватели - общ брой

идентифицирани 494 деца и 494 родители. 
Тази дейност бе насочена към подобряване достъпа до здравна профилактика и здравна промоция

чрез подкрепа на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани
при общопрактикуващ лекар или не го посещават за редовно наблюдение на здравното, физическото и
психомоторното развитие. 

Услугата  "Здравна  консултация  за  деца"  включваше  дейности  по  превенция  на  детската
заболеваемост,  смъртност,  не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна
детска възраст. Всички здравни дейности, които се предоставяха бяха с цел промотиране на здраве, а не
лекуване  на  бебета  и  деца,  като  за  целта  се  осигуряваше  и  мобилност  на  услугата  –  посещения  в
домовете  на  родителите,  работа  в  общността  за  превенция  на  заболяванията,  информиране  и
консултиране.

Във връзка с изпълнение на поставените цели чрез услугата  се осъществяваше:
 Оценка на психомоторното развитие по възраст 0-1г., 1-3г. и 3-7г.;
 Обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди

на  детето,  изпълнение  на  програми  за  превенция  на  отклоненията  в  хранителното
поведение;

 Консултации за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, чрез установяване на
количеството кърма което бебето приема при хранене и др.; 

 Консултации  по  отношение  на  съня  –  информиране  на  родителите  по  отношение  на
физико-психологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня
др.;

 Обучение на родителите за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето,
практики за подобряване на здравето;

 Организиране  и  провеждане  на  индивидуални  и/или  групови  здравни  консултации
(обучения) за промоция и превенция на здравето на бебета и деца до 7 г. възраст. 

 Съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар;
 При  констатиране  на  заболявания  –  насочване  към  детски  или  личен  лекар  за

предприемане на подходящо лечение.
 Мобилна работа – посещения в домовете на родителите и работа в общността,  целяща

информиране и консултиране като превенция на заболяванията. 
Педиатрите,  медицинските  сестри,  стоматологът и медиаторите  прилагаха превантивни мерки

срещу детската заболеваемост, приучавайки родителите към полагане на достатъчна грижа към децата в
ранна възраст и приучаване към здравословен начин на хранене. Изнасяни бяха беседи от медицинските
лица  /„Правила  за  балансирано  хранене”,   „Сънят  и  играта  важни  предпоставки  за  здрави  деца”/,
обсъждани  бяха  филми  или  подходящи  ситуации  с  цел  правилното  ориентиране  на  децата  към
здравословен начин на живот.

Услугата се предлагаше в оборудван за целта специален кабинет в Център за социално включване
„Развитие” – Велинград, както и на територията на общински детски заведения. Бяха извършени оценки
на психомоторното  развитие  на  деца в  риск.  Определени случай  бяха насочени към лекуващите  ги
лични лекари и стоматолози за изследвания, лечение и зъболечение. Бяха изготвени планове за здравна
грижа за преминалите през здравната консултация деца. 

Чрез  осъществената  координация  между  услугите,  бяха  насочени  определени  случаи  към
специалистите от „Ранна интервенция на уврежданията”. 

2.  В Услуга:  “Ранна  интервенция  на  уврежданията“ бяха  регистрирани  136  на  брой
ползватели от община Велинград,  както и бенефициенти от гр.  Сърница и селата Медени поляни и
Побит камък.

Извършената работа целеше предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на
деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст и превенция на изоставянето и социалното им изключване,
чрез  създаване на специални умения за отглеждането им в среда, близка до семейната като се повиши



родителския капацитет, а също така се повиши и капацитета на медицинския персонал за работа с деца с
различни увреждания от 0 до 3 годишна възраст и техните родители. Услугата целеше още да допринесе
за ранното идентифициране на рисковете за здравето и развитието на децата и за ранната намеса за
намаляване на ефектите от увреждащото състояние.

Работеше се с деца в риск от забавяне в развитието:
• деца с идентифицирано забавяне в една или повече области на развитие;
• деца с риск от забавяне, включително недоносени бебета, бебета, родени с ниско тегло и такива

с усложнения около раждането;
• деца в риск поради биологични или генетични фактори;
•  деца  в  риск  от  забавяне  в  развитието  поради  фактори  на  околната  среда:  социално  слаби

семейства, с ниска степен на формално образование, при случаи на домашно насилие и др.
За деца „с увреждания“ се считаха тези, които имат диагностицирано състояние или нарушение,

ограничаващо функционирането им в една или повече области на развитие. 
За  периода  на  реализация  на  ПСВ и  въвеждането  на  Програмата  за  ранна  интервенция  бяха

обхванати 68 деца на възраст от 0 до 7г. и техните родители. Предоставена бе специализирана помощ и
подкрепа на 68 семейства. 

Част от децата бяха с двигателни дефицити /ДЦП/, други имаха интелектуални затруднения или
бяха с аутистични черти в поведението. 

40 деца ползваха услугите на логопед и специален педагог, 15 – на рехабилитатор и  16 – на
психолози.

Най-комплексираните за работа случаи, диагностицирани с ТЕЛК бяха:
- дете с ДЦП и епилепсия;
- дете с ДЦП;
- дете с микроцефалия;
- дете с микроцефалия и епилепсия с тежко изоставане в НПР;
- дете с епилепсия с леко изоставане в НПР;
- дете с хиперактивно разстройство, умствена изостаналост и стереотипни движения;
- дете с припадъци – тежки и леки;
- дете с парализа при родова травма;
- дете с  хиперактивно разстройство и проблеми на сухожилията с невъзможност за правилна 

походка;
- дете с вродена хидроцефалия;
- дете с вродено скъсяване на ляво ходило;
- дете с леко изоставане в нервно-психичното развитие, съчетано с вродено метаболитно 

състояние;
- дете със спинална мускулна атрофия;
- две деца с плоскостъпие.

Индивидуалната  оценка  на  потребностите  на  децата  с  увреждане  по  области  на  развитие  се
изготвяше от мултидисциплинарния екип и се базираше на следните критерии:

• Настоящо здравословно състояние на детето 
• Базови умения за самообслужване;
• Социално поведение;
• Психомоторно развитие;
• Емоционално развитие;
• Интелект, развитие, възможности за интегрирано обучение.
Въз  основа  на  оценката  се  разработваше  Индивидуален  план  за  развитие,  за  изпълнение  на

краткосрочните и дългосрочни цели от плана за действие, в зависимост от възможностите на детето, за
да се развие потенциала му /физически, социален, емоционален, интелектуален/. При изготвянето му се
включваха препоръки за терапия от страна на различните специалисти. Осъществяването му изискваше:

- Съобразяване  с  личните  нужди  на  детето,  неговият  личен  ритъм,  възможности  и  граници,
индивидуални потребности и трудности;

- Наблягане върху възможностите  на детето ресурси  и личната  му динамика,  а  не на неговите
дефицити.



Мултидисциплинарният екип се състоеше от рехабилитатор, психолог, логопед, специален педагог,
социален работник и медиатор. като един от тях бе ключов за семейството в зависимост от специалните
нужди на детето. Екипът се ръководеше от двама лекари-педиатри. Специалистите работеха заедно с
родителите. Екипът предлагаше съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които
родителите  лесно  могат  да  изпълняват  в  ежедневието  като  хранене,  сън,  игра,  взаимоотношения  с
братята и сестрите. Използваха се силните страни на децата и родителите и наличните в дома ресурси.
Обучението на екипа бе предоставено от специалисти на фондация „Карин дом”. 

Бе осъществена и поддържана връзка с работещите специалисти в АГО и ДО на МБАЛ „Здраве“ и
МБАЛ ЕООД Велинград, за да се окаже навременна подкрепа при евентуален случай на новородено с
увреждане и неговите родители по-лесно да преодолеят стреса. При предоставянето на тази услугата
имаше  взаимна  допълняемост  и  координация  на  екипа  със  здравни,  социални  и  образователни
специалисти  на  територията  на  общината.  В  конкретния  случай  това  ще  бъде  постигнато,  чрез
изграждане  на  постоянна  връзка  на  социалните  работници  по  проекта  със  здравните  медиатори  от
общината, специалистите от  ДСП и лични лекари на потребителите.

Прилагането на практика, изцяло ориентирана към семейството, се посрещна много позитивно от
родителите на деца с различни проблеми в развитието. Те бяха доволни, че работата на екипа е била
съобразена с техните очаквания за подкрепа, че не е било необходимо детето да е освидетелствано или
диагностицирано /ТЕЛК, ЛКК, което е изискване на повечето действащи услуги за деца със специални
нужди/, че им се оказвала практическа помощ в естествената им среда – техния дом /част от дейностите
се извършваха в дома на семействата/. 

На родителите бе дадена възможност за  включване в  родителска група,  тъй като част  от тях
срещаха трудности от битов и финансов характер, имаха затруднения при осигуряването на здравните и
образователни нужди на децата  си,  имаха проблеми с обществените нагласи и липсата  на достъпна
среда за децата им. 

Дейностите по реализиране на индивидуалния план и работата по случай се изпълняваха чрез
индивидуална и групова работа. За обучение на родителите редовно се провеждаха интерактивни сесии,
касаещи  ранното  детско  развитие.  Рехабилитаторът,  логопедът,  психолозите  и  специалният  педагог
редовно по график провеждаха набелязаните консултации и занимания с децата и техните родители. 

В опит да се поддържа добра връзка специалист – семейство при работата по тези случаи бяха
извършени и домашни посещения. 

Основаната  цел  на  мероприятията,  които  се  провеждаха,  бе  повлияване  на  съществуващите
проблеми в развитието и предотвратяването на появата на нови.

Една от основните цели на работата бе осигуряване на достъп на децата до образование чрез
подкрепа  в  процеса  на  интеграция  в  училищната  среда.  В  зависимост  от  индивидуалния  случай  се
работеше с педагогическия персонал на детските и образователни заведения на територията на община
Велинград -ОДЗ “Фантазия”, ОДЗ „Слънчице“, ЦДГ „Радост“, ЦДГ „Еделвайс“ и ЦДГ „Детски рай“ - гр.
Велинград,  ЦДГ „Пролет“ – с. Драгиново, ЦДГ „Юри Гагарин“ – с. Света Петка и ЦДГ „Кокиче“ – с.
Грашево и с. Мечо корито; ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Георги Бенковски“, СОУ
„Васил  Левски“,  СОУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“  -  гр.  Велинград;  СОУ  „Методи  Драгинов  -  с.
Драгиново.Всички преминали през Програмата деца в училищна възраст са постъпили на училище или
детска градина. 

3. Eкипът, извършващ дейности по  Услуга: „Формиране и развитие на родителски умения.
Семейно консултиране и подкрепа“ успя да идентифицира и регистрира като ползватели 73деца от 0
до 3г. и 47 деца от 3 до 7г., както и да консултира 60 майки /бъдещи родители и родители на деца от 0 до
3г./ и 42 майки на деца от 3 до 7г.От тях 12  на брой бяха насочени от Отдел „Закрила на детето“ – гр.
Велинград като бъдещи майки в рискова възраст от ромските квартали на Велинград и с. Драгиново.

В работата  си с  целевите групи специалистите  бяха насочили вниманието си в  превенция на
следните рискови фактори:

•  Семейно-социални  –  нисък  жизнен  стандарт,  заличаване  и/или  занижаване  на  родителския
авторитет,  безотговорност и нехайство от страна на родителите във възпитателния процес,  липса на
морални ценности в поведението на родителите, респективно на децата;

•  Педагогически  -  липса  на  реален  и  ефективен  родителски  контрол,  липса  на  възпитание  в
семейството, неспазване на реда и дисциплината, бягства, липса на мотивация за учене.

• Културни – непрекъснато възприемане на т.н. «модели» за подражание, толериращи лесни и
бързи начини за забогатяване, отдалечаване от културните ценности.



Въведени бяха добри практики като: ранното оценяване на специфични потребности от подкрепа
на  семействата;  специализираното  консултиране  на  база  ресурсни  възможности;  инвестиции  в
превенцията на последваща институционализация или отпадане от образователната система; социално-
психологическата помощ и защита от семейно насилие, неглижиране или изоставяне. Родителите имаха
възможността  да  изградят  привързаност  със  своите  деца,  да  повишат  социалната  си компетентност,
развивайки  социални  умения  според  изведените  нужди.  Социалната  работа  с  тях  бе  насочена  към
създаване на увереност, укрепване на положителните нагласи към живота, повишаване  на самочувствие
и  самооценка,  развитие  на  умения  за  общуване,  за  създаване  на  контакти,  за  справяне  с  кризисни
ситуации, умения за решаване на проблеми, умения за изграждане на позитивни взаимоотношения и
нагласи и др. При предоставянето на услугата, с тях бяха проведени множество индивидуални и групови
консултации  от  акушер-гинеколог,  акушерка,  педиатър,  юрист,  психолог  и  социален  работник,  по
определени от специалистите теми.

Работеше се с малолетни и непълнолетни майки, с цел превенция на рисковете породени от ранното
съжителство, бременност и раждане, пре-натална  и пост-натална грижа.в следните насоки:

 Развитие на родителски умения  и отговорности в грижата за децата;
 Адекватни  здравни  грижи  /  проследяване  на  бременността  чрез  редовни  прегледи  при

специалист, избор на личен лекар, редовни консултации и имунизации на детето, проследяване
на физическото  и психическото му развитие /;

 Контрацепция, семейно планиране, репродуктивно здраве; 
 Развитие на социална и емоционална компетентност;
Раздадени бяха помощи в натура, са купени с проектни средства и от получени дарения от БЧК –

памперси,  адаптирано  мляко,  хигиенни  материали  и  др.,  с  които  се  подпомогнаха  семействата  в
родителска грижа. 

Неразделна част от работния график бе мобилната работа в ромските квартали. Медиаторите от
услугата  осъществиха  добро  професионално  работно  взаимоотношение  с  ромските  медиатори  от
„Асфалтова  база“,  „Анезица“  и  „Буков  дол“  и  чрез  тях  по-лесно  достигаха  до  проблемите  на
маргинализираните групи. Проведоха се информационни кампании за здравно и сексуално образование
на  терен,  включващо обучения,  относно  сексуално  предавани  инфекции,   предпазване  и  начини  на
заразяване,  насочване  към  лечебни  заведения  при  необходимост.  Предоставиха  се  презервативи  за
превенция на разпространението на сексуално – предавани инфекции и ХИВ, както и за ограничаване на
нежеланата бременност.

4.  Услуга:  „Допълнителна  подготовка  за  равен  старт  в  училище“ бе  изцяло  насочена  в
помощ  на  децата  от  ромските  махали.С  изпълнението  на  дейността  се  целеше  и  преодоляване  на
наследствената бедност чрез повишаване на образованието и културата на децата, растящи в рискова
среда. 

През месец юли и месец август на 2015г. бяха сформирани две групи от по 15 деца – една в ОУ
„Неофит Рилски“ и една в ЦДГ „Пролет“ – с. Драгиново,  или общо 30 деца от уязвими семейства от
затворените ромски общности, на които предстоеше да постъпят в първи клас - предимно деца билингви
от гр. Велинград  и с. Драгиново.Бе осигурен специализиран транспорт със служебния бус на Центъра.
Дейността  бе  насочена  към  деца  от  6  до  7  години,  завършили  предучилищната  си  подготовка,  за
навременното откриване на затруднения при свободното владеене на български език,  които могат да
възпрепятстват интеграцията им в училище. 

С предоставянето на услугата се целеше увеличаване на готовността и мотивацията на децата от
целевата група за равен старт с техните връстници при постъпването им в училище. Програмата, която
бе изготвена от педагог и медиатор,  включваше занимания за изучаване на българския език, кратки
разходки  и  екскурзии  с  участието  на  родители,  игри,  състезания  в  края  на  лятното  обучение,
периодични срещи с родителите за оказване на помощ при мотивирането на децата. Тя  не допускаше
дублиране на дейности от задължителната обучителна програма на предучилищната подготовка, с цел
услугата да не преповтаря дейности, които са част от същинския образователен процес. С реализацията
й се доразвиха и се съхраниха придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални
умения на 30 деца от ромската общност.  По този начин,  посещавайки лятно училище, децата имаха
възможност  да  не  „забравят“  придобитите  вече  познания  по  български  език,  а  да  ги  затвърдят  и
доразвият, както и да съхранят социалните си умения за общуване и учене в група. 

В летните училища образователните елементи бяха комбинирани с игри и дейности, обогатяващи
познанията на децата за обкръжаващия ги свят и подготвителни дейности  като:



 Създаване  на  групи  от  деца  от  рисковите  общности  за  преодоляване  на  изоставянето  по
отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език;

 Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др. в зависимост от нуждите на
децата, чрез прилагане на обучителни методи за затвърждаване на наученото в предварителните
групи от предучилищната подготовка;

 Изравняване на нивото на усвояване на български език и осигуряване на възможност за равен
старт в първи клас в смесени училища;

 Обучение чрез игри в съответствие с предпочитанията на децата;
 Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;
 Кратки екскурзии в или в околностите на Велинград и с. Драгиново;
 Включване на родителите в подготвителната работа за провеждането на изнесени посещения на

културни и природни местни забележителности; 
 Включване на родителите в екскурзиите като придружители;
 Срещи с родителите,  целящи поддържане на тяхната мотивация за записване на децата им в

училище;
 Осъщестествени контакти с родителите и информираност за нивото на свободното владеене на

български език на техните деца при постъпване в първи клас; 
 Закупуване  на  образователни  книжки  и  дидактични  материали,  предназначени  за  деца,

постъпващи в първи клас, чрез покриване на всички разходи за сметка на проекта, поради липса
на  интерес  от  страна  на  родителите  от  двете  рискови  ромски  махали  на  Велинград  и  с.
Драгиново. 

Постигаше се промяна на атмосферата в отношенията с игрови елементи, чрез които децата бяха
радостни и проявяваха любопитство и инициативност.  Учениците придобиха умения да преразказват
чута приказка или прочетена случка на български език, да обсъждат прожектиран филм.

Осигуряването на необходимата база за провеждане на дейността се осъществи благодарение на
много доброто взаимодействие с директорите на учебните заведения, които са пряко заинтересовани от
провеждането  на  дейността.  Същите  оказват  и  активно  съдействие  по  време  на  реализирането  на
работата с децата и техните родители.

Резултат: При  изпълнението  на  дейността  "Допълнителна  педагогическа  подготовка  за
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в рамките на периода на
проекта бе проведена допълнителна подготовка на 2 групи по 15 деца или общо 30 деца на възраст
между  6  и  7  години.  Летните  училища  допринесоха  за  по-пълния  обхват  на  децата  от
маргинализираните  общности  (в  частност  –  на  ромите)  в  различни  форми  на  занимания.  Услугата
спомогна  за   преодоляването  на  езиковата  бариера  и  свободното  владеене  на  български  език,
съхранението на придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения на общо
30  деца,  както  и  мотивирането  на  общо 30  родители  за  недопускане  на  отпадане  на  децата  им от
образователната система.

Извършената  работа  с  деца  от  ромския  етнос,  съобразно  местните  нужди  от  интеграция,  се
осъществяваше и от другите услуги, предоставяни от ЦСВР. 

Със  съдействието  на  ромски  медиатори  от  общността  и  от  ТД  „БТ“  се  проведоха  няколко
информационни кампании за популяризиране на Центъра в ромските квартали. Бе наблегнато най-вече
на  включването  в  услугите  на  лица  в  тежко  социално  положение  от  ромския  етнос,  чиито  деца  не
посещават детски заведение. Приносът на ЦСВР може да бъде оценен доста високо с оглед на активното
и целенасочено въздействието върху целевите групи от етническите малцинства, за да бъде реализирано
правото им на оцеляване, закрила и грижа, което да им гарантира най-доброто развитие.

Най-активно  ромско  участие  от  целевите  групи  бе  регистрирано  в  Услуга:  “Здравна
консултация“. От общ брой идентифицирани 494 деца и 494 родители, броят на ромските деца е 249, и
на родителите им, съответно 228 майки. 

В Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ бяха регистрирани 8 деца с увреждане от ромски
произход.

В  услуга  „Семейно  консултиране  и  подкрепа.  Формиране  на  родителски  умения“  екипът  на
Център за социално включване „Развитие“ се срещна с най-активните родители от ромски произход,
подкрепящи проектно заложените идеи и цели за преодоляване на езиковата бариера и за общностен
живот  на  децата  им.Постигнатата  обратна  връзка  с  тях  показа,  че  са  доволни  от  отношението  на



проектния екип към децата, от отношенията между децата, от условията в Центъра. Общата констатация
на  специалистите  обаче  бе,  че  родителското  отношение  сред  малцинствените  групи  е  граничещо  с
безгрижие или дори пълна незаинтересованост от участие в индивидуални и групови консултации от
акушер-гинеколог, акушерка, педиатър, юрист, психолог и социален работник, по определени от теми.
Липсата  на  достатъчно  отговорност  у  родителите  бе  потвърдена  и  от  самите  тях.  Интересуваха  се
предимно как да получат помощ в натура под формата на бебешки принадлежности, храни и дрехи, а не
в кой ден е насрочено поредното практическо обучение в придобиване на родителски умения. 

Друг проблем бе сериозната езикова бариера – някои местни роми от кв. „Анезица“, невладеещи
свободно българския език, а изучаващи го като чужд, не проявиха интерес към всички теми, заложени в
обучителната програма на Център „Развитие“.

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  ОТ  ОТДЕЛ  „ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО“  ПРИ  ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“- ВЕЛИНГРАД:
За отчетния период в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград
е работено по общо 195 сигнали за деца в риск.  За всеки един сигнал /  писмен,  устен,  анонимен и
самосезиране/ е извършена проверка и оценка за нарушаване правата на дете. В зависимост от оценката
на  сигнала  се  пристъпва  към превантивни  действия  или  към предприемане  на  мерки  по  Закона  за
закрила на детето /в семейна и в извън семейна среда/. Общо работата на служителите от отдел “Закрила
на детето” за визирания период касае  221 отворени случаи на деца в риск. 
       Отворените случаи касаят деца със следните предприети мерки за закрила по ЗЗД:

 Мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от ЗЗД - 63 случая;
 Настанени деца в ЦНСТ – 20  случая;
 Настанени деца в ЦНСТ за деца с увреждания – 10 случая;
 Настанени деца в приемни семейства – 23 случая;
 Настанени деца в семейства на близки и роднини – 49 случая;
 Деца, ползващи социални услуги към ДЦДМУ “Надежда”  – 16 случая;
 Деца, ползващи социални услуги към ЦОП – 40 случая;

Основната  цел  в  работа  на  отдел  “Закрила  на  детето”  е  подкрепа  на  детето  и  семейството  чрез
предприемане  мерки  за  закрила,  насочени  към  отглеждане  на  детето  в  семейна  среда.  С  тази  цел
служителите на ДСП Велинград оказват финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за
месечно  социално подпомагане,  за  децата,  които отглеждат  –  1015 семейства.  Оказва  се  финансово
подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 г.
възраст, обвързано с извършване на задължителните имунизации и профилактични прегледи на детето -
3981 семейства. Осигурява се педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са
възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на
децата -  на 73 семейства.  Оказва се подкрепа на детето и семейството чрез предприемане мерки за
закрила,  насочени към отглеждане на  детето в  семейна среда чрез  консултиране и  информиране на
детето  в  съответствие  с  неговата  възраст  и  със  степента  на  неговото  развитие  –  65  семейства.
Социалната работа на ОЗД е насочена към улесняване връзките между децата и родителите и справяне с
конфликти и кризи в отношенията – 42 семейства.

В нередки случаи се оказва съдействие за подобряване на комунално -битовите условия чрез
издирване  на  спонсори  и  доброволци,  както  и  ангажиране  на  вниманието  на  други  организации  и
институции  –  19  семейства.  Подкрепата  в  семейна  среда  се  изразява  в  проучване  индивидуалните
възможности  и  интереси  на  детето  и насочването  му към подходящо учебно  заведение  и форми за
ангажиране на свободното му време  - 32 деца.

Работата  на  екипа  на  ОЗД  насочена  към  подкрепа  в  семейна  среда  не  винаги  води  до
необходимите резултати поради ред причини: липса на ресурс в семейството за справяне с проблеми и
др.,  което  води  до  извеждане  на  децата  извън  биологичното  семейство.  За  отчетния  период  са
предприети следните мерки за закрила извън семейна среда:
-   настаняване в семейство на роднини и близки – 1;
- настаняване в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМУ/
Велинград - 4 деца; 
-   настаняване в ЦНСТ на територията на община Пазарджик – 3 деца;
-   настаняване в Кризисен център Пещера – 1 дете.



   Един  от  приоритетите  в  работата  на  отдел  “Закрила  на  детето”  Велинград  е  по  повишаване
капацитета и ресурса в семействата, което води до реинтеграция /връщане/ на децата в семейна среда
при  наличие  на  положителни  резултати.  За  отчетния  период  успешно  са  реализирани  следните
реинтеграции на деца;

 2  деца  от  Център  за  настаняване  от  семеен  тип  за  деца  и  младежи  с  увреждания  вече  се
отглеждат в биологичните им семейства;

 1  дете  от  Център  за  настаняване  от  семеен  тип  за  деца  и  младежи  с  увреждания  с  тежко
заболяване е настанено в професионално приемно  семейства, където към момента се отглежда
и възпитава отговорно по изготвен План за грижи ;

 6 деца са с прекратена мярка за закрила – настаняване в семейства на роднини и близки  и към
настоящия момент са навършили пълнолетие 

 9  деца  с  предприета  мярка  за  закрила  –  настаняване  в  ЦНСТ  Велинград  са  върнати  в
биологичните семейства;

 7  деца,  отглеждани  в  професионални  приемни  семейства   са  осиновени,  1  дете  от
професионално приемно семейство е върнато в биологичното семейство;

За периода отдел “Закрила на детето” Велинград работи по случаите на 12 деца, настанени от
други общини в страната: 4 в ЦНСТ за деца без увреждания и 8 настанени в професионални приемни
семейства в гр. Велинград. 

Важно  направление  в  работата  на  ОЗД  е  оказването  на  съдействие  на  осиновителите  при
подготовката  им  за  изпълнение  на  родителските  им  функции,  самото  осиновяване,  както  и  защита
правата на детето при прекратяване на осиновяването.

За 38 деца с предприета мярка за закрила, отдел “Закрила на детето” предоставя на финансови
помощи и/или помощи в натура при ред и условия в нормативен акт.

Важно място  в  работата  на  ОЗД има  превенцията  на  настаняването  на  деца  с  увреждания  в
институции и подкрепа на семействата им чрез оказване съдействие,  консултиране,  предоставяне на
социални услуги. Насочени са 29 деца в ДЦДМУ. “Надежда”, на 106 деца с увреждания са отпуснати
месечни интеграционни добавки. Чрез насочване от отдел “Закрила на детето” се осигурява достъпа до
дневна,   почасова  и  заместваща грижа за  деца  с  увреждания,  отглеждани в  семейна  среда,  с  оглед
тяхната  социализация  и задоволяване на индивидуалните им потребност в  Дневен център за  деца с
увреждания “Надежда”

Ежедневната  дейност  на  ОЗД е  насочена  към развитието,  надграждането  и  реализирането  на
добри практики на  съществуващите  социални услуги  в  община  Велинград  за  подкрепа  на  децата  и
семействата. При всеки възникнал казус с дете и семейство са организират мултидисциплинарни срещи
с участието на работещите специалисти в социалните услуги с цел предприемане на действия в най-
добрия интерес на детето.  

Грижата за всички деца, настанени в приемни семейства в община Велинград се наблюдава от 
персонален служител в отдел “Закрила на детето” ежемесечно.

За периода е осъществена ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в
9 биологични семейство. Информирани и консултирани са родилки в риск от изоставяне на децата си, за
последиците от институционалното отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането и е
оказана необходимата подкрепа чрез предприемане на мерки в семейна среда.  В община Велинград
успешно работи утвърдения механизъм на междуинституционално сътрудничество и координация на
действията по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. Персоналът и от двете родилни
отделения във Велинград незабавно информира ОЗД в случаите на риск от изоставяне.

Заложената дейност за подобряване качеството на грижи в Центровете за настаняване от семеен
тип /за деца без увреждания и деца с увреждания/ в община Велинград се реализира с участието на
всички заинтересовани страни.  Осигурена е подкрепа за приобщаването в образователния процес на
деца,  лишени  от  родителска  грижа.  Подобряват  се  хигиенно-битовите  условия  в  ЦНСТ  за  деца  с
увреждания.  Ежемесечно  се  осъществява  контрол  по  спазване  на  Критериите  и  стандарти  за
предоставяне на социални услуги за деца във всички ЦНСТ на територията на община Велинград. 

Поставените  проблеми  от  отдел  “Закрила  на  детето”  пред  община  Велинград,  в  качество  на
доставчик на услугата ЦНСТДМУ, относно  назначаването на персонал и създаване на добър екип за
работа с децата, като и преразглеждане на потребността от промяна в материално-техническата база в
Центъра и качеството на предоставяната храна се прие с конкретни предложения за разрешаването им.  



Особено внимание в работата си ОЗД отделя на консултиране с цел обхващане на майките от
рискови  групи  в  женски  консултации,  задължителните  детски  консултации  и  имунизации,
профилактични здравни и стоматологични прегледи. При работа с малолетни и непълнолетни майки,
както и встъпилите в ранно съжителство /49/ се обръща специално внимание на здравните грижи. При
насочването на тези случаи към Център за обществена подкрепа винаги в Плана за действие се залагат и
дейности за повишаване на здравната култура. 

През 2015 г. в община Велинград е изработен Координационен механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции.  За
отчетния период не са постъпвали сигнали за деца с подобен риск.

При всеки постъпил сигнал в ОЗД от училище и детска градина /67/ се изготвя оценка на риска с
цел ограничаване броя на децата, отпадащи от образователната система поради социални причини и на
децата  с  поведенчески проблеми.  В зависимост от констатираните потребности с децата  са планира
краткосрочна  или  дългосрочна  работа  в  ЦОП  и/или  предприемане  на  възпитателни  мерки  от
МКБППМН

Ежемесечно се осъществява мобилна работа и работа на терен с родителите, които не мотивират
децата си да посещават редовно училище най-вече в Асфалтова база и Анезица.

С  цел  осигуряване  правото  на  децата  правонарушители  на  справедливо  и  законосъобразно
отношение при зачитане тяхното достойнство се осъществява защита на правата и законните интереси
на малолетни  и  непълнолетни  от  представител  на  отдел  “Закрила  на  детето”  при  разглеждане  на
възпитателни дела, когато не е посочен доверен представител или адвокат.

Реализират  се  периодични  работни  срещи  между  ОЗД  и  МКБППМН  с  цел  актуализиране
информацията  за  децата  с  образувани две  или повече възпитателни деца и между институционално
сътрудничество за работа с тези деца и техните семейства

При  всички  случаи  на  граждански  дела,  където  са  засегнати  интересите  на  малолетни  и
непълнолетни  отдел  “Закрила  на  детето”  изготвя  становище  /70/  и  изпраща  представител  за
изслушването на детето в съдебна зала / 17/.

В община Велинград е изработен Координационен механизъм  при случаи на деца, жертви или в
риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, където водеща роля има отдел “Закрила
на детето” в партньорство с инспектор детска педагогическа стая при РУП, представители на общината,
социални услуги, училища, детски градини и други. Целта на работата е съдействие и предприемане на
бързи  и  навременни  мерки  от  всички  институции,  участващи  в  междуведомствения
мултидисциплинарен екип на местно ниво, при случаи на деца,  жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие  при  кризисна  интервенция.  На  децата  се  оказва  директна  подкрепа  чрез  социално
консултиране  и  индивидуална  работа.  Подкрепа  и  консултиране  се  оказва  и  на  родители  на  деца,
преживели насилие, и родители, упражняващи насилие над децата.

Ежемесечно по предварително изготвен график се провеждат акции на мултидисциплинарните
екипи с цел превенция на попадане на децата на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда.
За констатираните случаи на просещи деца /6/ са предприети мерки за закрила в семейна среда чрез
насочване от отдел “Закрила на детето” към социални услуги в общността. 

Отчетът по Общинската програма за закрила на детето за периода  юни 2015- юни 2016г. е приет
на заседание на Комисията за закрила на детето към Община Велинград на  15.06.2016г. 


