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КОИ СМЕ НИЕ? /WHO ARE WE?

 Сдружение “Русенска асоциация на лица с интелектуални
затруднения – БАЛИЗ” е неправителствена организация,
основана през 2000 г., чиято мисия е успешно да защитава
правата на лицата с интелектуални затруднения, да реализира
дейности за подобряване качеството на живот и социално
включване на хората с увреждания и подкрепа за техните
семейства.

 Сдружението е член на национално представителната
организация – Българска асоциация на лица с интелектуални
затруднения - БАЛИЗ и чрез нея членува и в Европейската
организация на доставчиците на социални услуги /EASPD/ и в
Inclusion Europe.

 От 2005 година сдружението развива дейности като доставчик на
социални услуги и е разкрило и управлява като делегирани от
държавата дейности два Дневни центъра за деца и младежи с
увреждания в област Русе. в градовете Русе и Сливо поле.
Капацитетът на услугата в гр.Русе е 30 потребители, а в гр.Сливо
поле – 20



КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ?/WHERE WE ARE LOCATED?

 Русе, град в Северна 

България
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“ПАРТНЬОРСТВО” И “УСТОЙЧИВОСТ”

 Фактори за устойчивост на СУ: финансова
осигуреност, професионализъм, мотивация,
подходяща и достъпна среда.

 Устойчивостта на СУ зависи и от
устойчивостта в отношенията между
партньорите.

 От 2009 година сдружение РАЛИЗ-БАЛИЗ
осъществява активно сътрудничество с две
белгийски неправителствени организации,
доставчици на социални услуги , а именно:
Феникс /гр.Авелгеем/, която вече е част от
Обунто и Диогенес /гр.Иипър/.



Устойчивостта на нашите взаимоотношения с
европейските ни партньори се изразяват в:

 обща визия за развитите на социалните услуги
за хората с интелектуални затруднения;

 споделено позитивно отношение към хората с
увреждания и техните проблеми;

 общи етични стандарти за социална работа;

 общи нагласи към ХУ като “субекти” с права,
които изискват и ползват правата си, правят
свободни и информирани избори за собствения
живот и са активни членове на обществото.

“ПАРТНЬОРСТВО” И “УСТОЙЧИВОСТ”



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА

ПАРТНЬОРСТВО

 Обучителни семинари и тренинги насочени към

повишаване на специфичните умения на специалистите

за планиране и провеждане на занимания и дейности и

повишаване ефективността на екипната работа.

 Практически обучения по стартиране нови

иновативни за социалната услуга работни ателиета.

 Провеждане на студентски преддипломен стаж на

ерготерапевти от европейски университети.

 Подобряване на материално – техническата база и

достъпност в социалните услуги.



СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФЕНИКС

COOPERATION WITH FENIKS

• Дейности:

Проведени обучителни 
семинари и тренинги в Русе

на следните теми:

Септември 2009: 

Как да гледаме на хората с 
ментални увреждания  и как 
да ги подкрепяме; 

как да създадем обучаващ 
процес за лица с 
интелектуални затруднения;

как да подкрепяме хората с 
аутизъм
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СЪТРУДНИЧЕСТВО СФЕНИКС

Април 2010:

Работа с аутисти – какво е 

план за подкрепа и 

консултант за подкрепа; 

разширяване спектъра на 

познания за аутисти и 

конкретна работа с лица 

аутисти; позитивен поглед 

към поведението на 

лицата с увреждания
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Септември 2010: 

Оценка на потребностите на 

клиентите и изготвяне на 

индивидуален план за подкрепа

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФЕНИКС

COOPERATION WITH FENIKS



Септември 2012:

Подкрепа на персонала, 

чрез въвеждане в 

структурата и 

провеждането на 

интервизия и супервизия

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФЕНИКС

COOPERATION WITH FENIKS



• Дейности:

Проведени практически 
обучения по стартиране и 
функциониране на 
следните работни 
ателиета с групата на 
младежите от Дневен 
център “РАЛИЗ”

Април 2011: 

 Ателие “Билки”

 Ателие “Леене на 
декоративни свещи”

 Ателие “Изделия от 
рециклирана хартия”
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С НПО “ДИОГЕН”

COOPERATION WITH DIOGENES









СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИОГЕН

Октомври 2010: 

Креативен подход при създаването на сензорна зала в 

Дневния център и практически  на занимания по сензорна 

стимулация и релаксация с деца с интелектуални 

затруднения.

14

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НПО “ДИОГЕН”

COOPERATION WITH DIOGENES



DIOGENES

Септември 2013: 

Провеждане на обучителна сесия  по музикотерапия

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НПО “ДИОГЕН”

COOPERATION WITH DIOGENES



СЪТРУДНИЧЕСТВО С НПО “ДИОГЕН”

COOPERATION WITH DIOGENES

 Април 2010

Разширяване ползваната 
площ от дневен център 
РАЛИЗ с 50 кв.м, 
ремонт и обзавеждане 
на два нови кабинета, 
изграждане на достъпна 
среда  - с финансовата 
подкрепа на НПО 
“Диоген” и техническо 
училище VTI Западна 
Фландрия 



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

 Обучение в система за невербална комуникация 

“SMOG”



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

 Представяне на специфични техники за рисуване :

– на фона на музика; 



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

 Представяне на специфични техники за рисуване :

– по зададен модел; изотерапия



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

 Арт ателие за плъстене на вълна



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

 Съчетание на природообучителни занимания с 

изучаване на сензорните възприятия у децата 

и младежите с увреждания



7-21 МАЙ 2014 ГОДИНА

11-26 МАЙ 2015 ГОДИНА

Индивидуален план за 

развитие вместо  

индивидуално планиране, 

основаващ  се на принципите 

на равнопоставеното

мислене – планиране стъпка 

по стъпка:

-Въпросник за клиента

-Въпросник за специалиста

-Доклад

-Предложениена план за 

развитие

-Обсъждане  и приемане на 

плана за развитие



 Методологическа рамка за индивидуална
интервенция за младежи с интелектуални
затруднения:

 чек листове за изследване и наблюдение;
 разработени инд. планове за ерготерпавтична

интервенция.

ПАРТНЬОРСТВО С

УНИВЕРСИТЕТ “ХАУЕСТ” –
БЕЛГИЯ (2011 – 2014 Г.)



 Въвеждане   практиката на  
специфични тестове за наблюдение
и оценка на децата и младежите:

 система за оценка на невербална
комуникация;
 сензорно профилиране на лица с
аутизъм; 
 стрес въпросник за лицата от 
аутистичния спектър; 
 план за разчитане сигналите на
различините сетива.

ПАРТНЬОРСТВО С

УНИВЕРСИТЕТ “ХАУЕСТ” –
БЕЛГИЯ (2011 – 2014 Г.)



 Тема:  Ефективна подкрепа и партньорство  с  
родителите :

 въпросници за оценка на отношението на
членовете на екипа на услугата към родителите и
мотивация за самооценка на отношение към тях;

 специализирани обучителни материали за
родителите на дете с аутистични прояви – някои
практически съвети за общуване и справяне с
поведението;

 провеждане на съвместни дейности с
родителски групи и въвеждане в практиката
система за общуване с дневници;

 издаване на вестник “Надежда”.

ПАРТНЬОРСТВО С

УНИВЕРСИТЕТ “ХАУЕСТ” –
БЕЛГИЯ (2011 – 2014 Г.)

Надежда
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 Предоставяме устойчива и гъвкава социална
услуга основаваща се на:

 трайни партньорски отношения с както с
български държавни, местни институции,
организации, така и с европейски НПО.

 стремеж към непрекъснато обогатяване на
социалната си практика и прилагане модели на
професионална грижа.

 прилагаме европейски принципи на социална
работа в услугата и създаваме продукти, които
повишиха качеството на социалната услуга и
ефективността на организацията.

 осъзнаване същността на социалната услуга в
подкрепа на хората с увреждания и повишаване
качеството им на живот като работим не за тях, а
работим с тях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


