
Социалните услуги за деца, които предоставяме днес 
 
Кой:  
 
Сдружение «Център за образователни програми и социални инициативи» Ямбол 
 
 
Нашата организация е водеща организация по изпълнението на проект:  
 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА МАЛКИ ДЕЦА В РИСК  
 
 по Фаза: Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца 
 
 

Защо ние? 
 

• Проект „Център за семейно консултиране и подкрепа” е естествено продължение на цялата 
ни досегашна дейност; 

 
• Натрупан опит в подобни дейности: 

 
1. През 1997 г. реализирахме проекта "Социализация на семейства с един родител" 
2. През 1999 г. работихме по собствена програма за психологическа подкрепа на деца 

с трайни физически затруднения, които не могат да се предвижват и обслужват 
сами. 

3. През 1998 г започнахме да работим с деца от социални домове, като сме 
провеждали програми за Гражданско образование и Клубове Дебати.  

4. През последните 3-4 години започнахме комплексна програма за социализация на 
деца, отглеждани в държавни институции в област Ямбол или намиращи се в 
рискова ситуация, която е част и от новия ни Стратегически план.  

5. Като следващ етап за работа с деца в риск виждаме изваждане на техните проблеми 
“на светло” и поставянето им  на дневен ред пред обществеността в нашата община.  

• Нашето желание да помагаме на уязвими групи е било винаги ярко изразено и доминира в 
голяма част от работата ни.  

 

Защо тези бенефициенти? 
Основания за избора на целевата група имаме в резултат на фактите за страната днес: 

•  България е сред страните в Европа с много голям процент на деца изоставени от 
своите родители за отглеждане в различни социални институции.  

• Не по-малко критична е ситуацията и на тези деца, които живеят в семейства с 
голям степен на риск. Именно към такава целева група е насочена и нашата работа - 
това са семейства, в които вероятността да оставят децата си за отглеждане в 
институциите е много голяма и според нас усилията на работещите с тях трябва да 
бъдат насочени именно към ранната превенция на изоставянето.   

• Малките деца живеят в семейства, които са подложени на повече от един от 
следните рискови фактори: 

- това са предимно майки, които сами отглеждат децата си; 



- крайно бедно положение – издържат се в повечето случаи от социални помощи;  
- голям брой деца, живеещи в примитивна жилищна обстановка; 
- без образование и безработни, с много малки шансове да си намерят работа; 
- около 45 % от майките са с увреждания /физически и/или интелектуални/; 
- над 30 % от майките сега са непълнолетни, а над 90 % са родили първото си дете преди да 

навършат 18 години; 
- над 60 % от децата са с увреждания или забавяне в развитието. 

• Тези семейства трудно могат да осигурят нормални условия за израстване и 
развитие на своите деца и при тях съществува голям риск от изоставяне в различни 
институции или превръщането им в пълни аутсайдери на обществото.  

• Познаваме добре съществуващите проблеми и особено тези в ромската 
махала на Ямбол, където сме идентифицирали вече потенциалните 
участници в проекта; 

• Познаваме индивидуалните характеристики на повечето  от жените и децата, 
които ще бъдат включени в проекта; 

• До голяма степен това е и техен проект, тъй като много от дейностите са 
предложени от тях по време на предварителните ни срещи; 

• Повечето от членовете на изпълнителният екип вече са спечелили 
уважението и доверието на децата и техните майки; 

• Имаме подкрепата на местни институции и ромски организации, които ще 
бъдат с нас при реализацията на проекта. 

 
Защо точно тези услуги? 
 
        Заложените в проекта дейности са подходящи за децата в риск и техните, в повечето случаи, 
много млади майки, тъй като се основават на реалните им потребности и мотивация, съобразени са 
с индивидуалните им способности и спецификата на жизнената среда, в която живеят.  
 
Програмата се опира на техните силни страни - желание за участие, откритост, 
любознателност, доверчивост, и се стреми да преодолее техните слабости – 
неорганизираност, липсата на инициативност, липсата на самочувствие, неумение да 
развиват индивидуалните си заложби. Планираните дейности ще им помогнат да усвоят 
социални модели на поведение, което е затруднено при тях от прекалено ранното им 
преминава от етапа на “детството” към етапа на “родителството” и отсъствието на 
подкрепящи ги близки хора. 
 
Какво целим? 
 
Социалните дейности- медицински, социални и образователни, които предоставя 
организацията ни са свързани с едно от планираните направления по дейностите от 
проекта - Пряка работа с целевите групи 
 
Екипът ни  работи и в посока на предоставяне на необходима и подходяща закрила на деца и 
семейства в риск, съобразно конкретното положение на всяко дете включено в проекта.   
 



Целта и опитите ни са чрез специализирания пакет от услуги  да повишим благосъстоянието на 
децата.    
Индиректно считаме, че по този начин ще помогнем и за постигане на някои специфични цели на 
програмата за предотвратяване на изоставянето, насилието. 
 
 
ЗА КОГО: 
 
    Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта са малки деца в риск. Основно 
това  са деца до 3 годишна възраст, но тъй като те живеят в многодетни рискови семейства, към 
които прилагаме комплексен подход за интеграция, програмата допълнително обхваща и техните 
родители, братя и сестри на възраст до 7-8 години.  
 
Брой ползватели:  
 
180 деца от 60 семейства в риск, които условно могат да бъдат разделни на следните подгрупи: 
 
   I основна, деца от община Ямбол - около 130 деца от 40 семейства предимно от етнически 
малцинства /роми и турци/. Това ще бъде групата, която ще може да се ползва от всички услуги и 
да се включва във всички дейности предлагани по проекта. 
   II деца от малките населени места /МНМ/. Това ще бъдат около 30 деца от 10 семейства от 
селата на община Тунджа /Кукорево, Веселиново, Бояджик и др./  
   III динамична /други деца в риск/ - около 20 деца от 10 семейства. Това ще бъдат деца, които 
няма да участват през цялото времетраене на проекта, а ще се включват на определени етапи в 
зависимост от конкретните обстоятелства.  
Например: деца жертви на насилие, просещи и скитащи деца, деца намиращи се в кризисна 
ситуация и други специални случаи изискващи бърза и гъвкава интервенция от страна на нашия 
екип.- напр. детска грижа, рехабилитация, образователна програма. 
 
      КАКВО?! 
 
Социални услуги:  

• Консултантски и информационни  
 
Консултации насочени към: 
подобряване на здравното и психологическо състояние; 
защита на определени права и поемане на отговорности;  
осигуряване на необходимите социални помощи;  
попълване на различни документи и формуляри;  
установяване на контакти с местни институции и организации;  
решаване на спорове в семейството, квартала и институциите;  
 
   Част от консултациите се извършват на терен, а за консултации от МНМ се ползват 
кметствата или здравните центрове. 
 
Детска грижа  
Подпомагане на децата в риск за тяхното пълноценно израстване и развитие. 
    Услугата се извършва от добре подготвени педагози – детска учителка и медицинска сестра, 
които  помагат на семействата в риск при отглеждането и възпитанието на малките деца. 
Принципно те изпълняват ролята на наставници на младите майки и  могат да им предават своите 
практически уроци, които да направят родителите по-уверени. Но при определени случаи, когато 



на майките се налага да изпълнят някакви задължения извън къщи  могат да оставят децата за 
кратко на детските учителки. 
 
Образователна грижа  
Педагогическа подкрепа   
Децата включени в проекта се подготвят за постъпване в детска градина или училище. Нашите 
специалисти изследват тяхната физическа и психическа  готовност и при необходимост се 
подпомагат от детската учителка и психолога. Тук по-скоро се акцентира за мотивирането на 
децата и техните родители за успешно включване в образователната система. 
 
Медицинска грижа и превенция за здравето 
 
Медицинските грижи 
Заедно със социалния работник се изяснява както здравния статус на децата и на членовете на 
целевите семейства така и набавяне на необходимите здравни документи и включване в здравно – 
осигурителната система. 
 
Извършват се от 2-те лекарки, които са включени в екипа на консултантите. Те си работят по 
специални здравни програми за децата и младите майки и насочват към съответните специалисти.  
 
Организиране на семейни празненства  
 
За взаимно опознаване на децата, включени в проекта, за преодоляване на някои проблеми в 
общуването и за създаване на по-благоприятна атмосфера  организираме семейни празненства.  
Посрещането на празниците, рождените дни или за отбелязване на някои детски и етнически 
празници се отбелязва с провеждане на детско парти.  
Провеждането им се осъществява посредством предварително подготвени сценарии, адаптирани по 
възрастови групи – до 3г, от 4 до 6 год и от 7 – 10 год.  
Празненствата се провеждат с участието на клоуни. Организираме състезателни, образователни 
интерактивни игри, фото и видео заснемане.  
 


