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Този документ е създаден в рамките на "Шанс за децата в дома", който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките есурси” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06-Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика 

Стойност на проекта: 177494,00 лв. 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

 

Реализирани дейности: 

� Оборудване и обзавеждане на помещенията. Двата Центъра за настаняване от 

семеен тип бяха обрудвани и обзаведени така, че да създават среда, близка до 

семейната. Беше обособен, оборудван и обзаведен Консултативен кабинет за работа с 

родители и консултации с външн специалисти. В консултативния кабинет се 

съхраняват досиетата на децата, както и документация по проекта.  

 

� Подбор и назначаване на персонал на ЦНСТ.  Съгласно определените 

държавни стандарти за численост на персонала и за веществена издръжка на 

делегираните от държавата дейности Центърът за настаняване от семеен тип за деца с 

увреждания работи с персонал от 6 души. Социалните работници и психолозите 

оказваха помощ и подкрепа на родителите на децата, настанени в ЦНСТ. 

Координацията на процеса по подбор и назначаване на персонала се извърши от 

Комисия по подбор.  

 

� Обучение на персонала на ЦНСТ, ДДЛРГ и на специалисти от 

системата за закрила на детето. Одобреният персонал на ЦНСТ, заедно с 

професионалисти от системата за закрила – представители на местната власт, 

Общинска комисия за закрила на детето, и персонала на ДДЛРГ „Пеню и Мария 

Велкови”, преминаха специализиран курс на обучение за предоставяне на услугата 

„Център за настанявaне от семеен тип”, включващ индивидуална работа по случаи, 

изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за грижи, работа с родители, 

реинтеграция, социална интеграция. Обучението се проведе от двама обучители в 

рамките на четири 2-дневни обучения и включваше по 25 участника.  

 

� Актуализиране на индивидуалните оценки на потребностите на настанените 

деца в ДДЛРГ. Актуализирането на социалните оценки на децата се извърши от 

мултидисциплинарен екип, състоящ се от: • външни експерти – социален работник и 

психолог; • водещият случая социален работник от ОЗД; • ключовият социален 

работник на детето; • директорът на ДДЛРГ; • педагог от ДДЛРГ; • ръководителят на 

ЦНСТ. Актуализирането на социалните оценки на децата от институцията подпомогна 

както екипа на ЦНСТ при изготвянето на плановете за грижи на настанените деца в 

двата ЦНСТ, така също и работата с родителите. Събраната информация за всяко дете  
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подпомогна екипа на ОЗД да актуализира плановете за действие на децата и да заложи 

краткосрочни и дългосрочни цели за осигуряване правата на децата.  

 

� Подбор на потребителите на услугите. Екипът от експерти –  

консултанти по проекта, съвместно с новоназначения екип на трудов договор на 

Центъра за настаняване от семеен тип, прави подбор на децата според индивидуалните 

оценки на потребностите на децата и правилата, определени в „Критерии за подбор на 

потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ”. Мултидисциплинарният екип 

изготви: • планове за грижи на настанените деца в ЦНСТ и в ДДЛРГ. За всяко дете 

беше определен ключов социален работник, който работи в тясно сътрудничество с 

водещия социален работник по случая от ОЗД и с родителите на детето.  

 

� Обменно посещение в ЦНСТ за деца с увреждания в гр. Русе.  Екипите 

на двата ЦНСТ, двама представители на общинска администрация В. Търново, двама 

представители на ДДЛРГ и екипът по проекта посети ЦНСТ за деца с увреждания в гр. 

Русе. Бяха споделени трудности, предизвикателства и добри практики при 

предоставяне на алтернативни услуги за деца с увреждания, както и при работа с 

родителите на децата. С посещението в Русе се постави начало на работни срещи 

между доставчици на алтернативни социални услуги за деца от двата града.  

 

� Предоставяне на комплекс от услуги в „Център за настаняване от 

семеен тип”. Центърът за настаняване от семеен тип предоставя услуги с високо 

качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца в 

общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за посрещане на 

основните жизнени потребности – включват осигуряване на питателна и качествена 

храна, осигуряване на чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично 

пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за 

самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за надграждане на 

основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на 

образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на 

конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуална или 

групова работа, изслушване или игрови и творчески активности. Приемът на детето в 

центъра става с направление за социална услуга, издадено от директора на дирекция 

«Социално подпомагане», придружено с план за действие, социален доклад и оценка на 

случая. В Центъра се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в 

центъра има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща 

приема в центъра лична история, препис от акт за раждане; направление за ползване на 

социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; 

индивидуален план за предоставяне на социални услуги; програма за развитие на 

детето; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за 

здравни грижи; формуляр за предоставени консултации и други. Важна част от 
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документацията в центъра е рапортната книга, в която всеки дежурен от екипа за 

предоставяне на услугите вписва събитията и основните дейности от деня или нощта.  

 

Популяризиране на проекта. В края на проекта  се проведе заключителна конференция 

за отчитане на постигнатите резултати от проекта, предизвикателства и трудности, 

бъдеще на новоразкритите и функциониращи ЦНСТ. В рамките на проекта бяха 

разработени, отпечатани и разпространени 500 дипляни и 1000 брошури за проекта. 

При разпространение на информационните материали активно се включиха и децата от 

ЦНСТ. Беше изработена и поставена информационна табела на Центровете за 

настаняване от семеен тип на видно място на фасадата на сградата, предоставена за 

нуждите на Центъра 


