
Търговищко дружество за психично здраве  

КОМПЛЕКС 
ЗА ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЩНОСТТА

/Дневен център и Защитено жилище/

„Терапевтична кухня” – добър модел за формиране 
на умения за самостоятелен живот на потребителите 

на социални услуги
‘’Подкрепа за трудова заетост за хора с психични 

разстройства”

18 юни  2015 г. – Национален форум на НАСО  



Комплекс за психично-здравни грижи в общността

Дневен център – 30 капацитет

Защитено жилище – 10 капацитет

Целева група – лица с тежки психични разстройства

Управление – Сдружение “ТДПЗ” по договор с  Община 
Търговище
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Терапевтична кухня

Целева група – особености:

болестта “изяжда” потенциала на човека;

липса на мотивация във всички сфери на живота: битова, 
лична, емоционална, социална и пр.;

загуба на умения и навици за поддържане на лична и 
битова хигиена, за домакинстване и организиране на 
ежедневието;

Резултат - социална изолация: лицата се затварят в домовете 
си, не общуват с близките си, спират да участват в домакински 
дейности – близките им ги обгрижват 



Терапевтична кухня

Психо-социална рехабилитация 
ГРУПА “КУЛИНАРЕН КУРС” – 2013 г.

Цели: 
Да съхрани съществуващите и да възстанови загубените 
умения и навици в сферата на битовото функциониране –
създаване на мотивация за водене на самостоятелен начин 
на живот.

Началото …

...след представянето на програмата, потребителите 
трудно възприеха новата информация, нямаха представа, 
нито очаквания какво предстои, бяха пасивни, 
незаинтересовани…



Терапевтична кухня

2. Лесни рецепти /салати, студени предястия и ястия, за 
които не е необходима топлинна обработка/ –
разпределение на задачи - овластяване



Терапевтична кухня



Терапевтична кухня
3.  Ястия за закуска – сандвичи, пица, макарони и др.



Терапевтична кухня
4. Основни ястия – пиле с картофи, риба плакия, пълнени 

хлебчета, омлет, зелеви сърми, качамак, пълнен пипер, 
кюфтета: картофени, от кайма и тиквени и др.



Терапевтична кухня



Терапевтична кухня
5. Тестени изделия - бухти, милинки, питка, пици и др.



Терапевтична кухня
6. Десерти – дребни сладки и торти



Терапевтична кухня
7. Ястия, приготвени по предложения на клиенти –

Кюфтенца в бекон на шиш, “Картофките на Радко” и др.



Терапевтична кухня
8. Рождени дни на потребители – подарък ТОРТА



Терапевтична кухня



Терапевтична кухня
9. Празници – Никулден, Великден, Коледа, Осми март 

и др.



Терапевтична кухня
10. Посрещане на гости 



Терапевтична кухня

Ефект върху потребителите:

Овластени са – поемат отговорност, чувстват се важни 

 Събуди се желанието им за участие в домакински дейности;

 Активни са - дават идеи, носят рецепти, търсят информация 
в интернет;

 Създаде се общност;

 Готвят в къщи - ефект върху близките - доволни са; споделят 
за преживяното в къщи, свързано с приготвяне на ястие, 
носят снимки и др.

 Лична удовлетвореност.

Цел: Превръщането на хобито “Кулинария” в    
професия за някои от потребителите



Социално предприятие
Зеленчукопроизводство   и     шивашки цех 

Проект ,,Подкрепа за трудова заетост” 

ОПРЧР - 2010 – 2011 г.

Цел: Да се разширят възможностите за социално 
включване и подобряване качеството на живот на 
хора с психични разстройства, както и  да се  
създадат работни места. 

Социалното предприятие има два основни клона:

• Оранжерийно производство;

• шивашка работилница.



Параметри 
По проект бяха обучени общо 30 човека с психични

заболявания, които са трайно безработни със
загубени/липсващи трудови навици:

• 15 в зеленчукопроизводство;

• 15 в шивашката промишленост.

По време на проекта бяха сключени граждански
договори с 15 души, като част от тях продължиха да
работят до приключването му.

В момента в социалното предприятие работят 3-ма
човека.



Оранжерийно производство 

Изградени  бяха две 

полиетиленови оранжерии с 

поливно –капково напояване.



Какво научихме 

Как се прави разсад и как да се 

грижим за него;

Какво е нужно за отглеждането 

на зеленчуците;

Как да подготвим готовата 

продукция за пазара.



Наше производство

Произведени бяха:

салати, лук, репички;

домати, краставици, пипер; 

царевица, подправки;



Шивашко предприятие

Научихме се се как безопасно да работим с шевни машини, ютия, ножици и се 

запознахме  с правилата за безопасност на труда.



Шивашко предприятие 
Сключени бяха 8 граждански договора с част от преминали обучението, 

изработвахме спални комплекти за различни социални домове, детски градини  

и МБАЛ Търговище.



Социално предприятие

Закупени бяха и професионални машини за нуждите на социалното 

предприятие.



Социално предприятие

Участниците усвоиха умения, 

необходими в ежедневието им,  

сами ремонтираха своите 

дрехи, някои дори си купиха 

домашни шевни машини.



Социално предприятие



Социално предприятие

Работата в социалното предприятие 

формира и подържа трудови умения, които 

биха се приложили и в други сфери на 

пазара на труда.



Социално предприятие

Какво произвеждаме: 

Спални комплекти, легла за домашни 

любимци, ръкавици-ръкохватки, 

престилки за готвене, операционни 

медицински чаршафи.



Ефектът от социалното 
предприятие 

 Включването на хората с психични заболявания в 
работен процес  подобри тяхното самочувствие

 Възстанови, а на други изгради трудови умения, 
което им позволи да търсят и да започнат работа 
извън рамките на социалното предприятие.

 Работата в социалното предприятие подобри като 
цяло концентрацията и социалното 
функциониране на всички участници.



А СЕГА НАКЪДЕ? ………….


