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Община Враца

В изпълнение на Националната
стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в
Република България“ на територията
на Община Враца по проект „ИСКРА
– Иновативен Социален Комплекс от
Резидентни Алтернативи” са
изградени три броя Центрове за
настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания и едно
Преходно жилище за деца.



Центрове за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания

Центровете за настаняване от семеен тип в
гр. Враца са изградени по проект „Шанс за
деца и младежи от дома” през периода
01.08.2014 – 30.10.2015 г. В тях са
настанени деца изведени от домовете за
деца с увреждания и от 01.11.2015 г. са
делегирана от държавата дейност.
Доставчик на социалните услуги е Община
Враца. Това са услуги от резидентен тип,
които осигуряват качество на живот, който
гарантира пълноценно физическо,
емоционално и познавателно развитие и
социално включване на всяко дете или
младеж в естествената за него среда чрез
осигуряване на индивидуализирана 24-
часова грижа и подкрепа.
Капацитета на всеки център е 14
потребители.



Преходно жилище

Социалната услуга е разкрита по проект „Шанс за
деца и младежи от дома”, през периода 01.08.2014 –
30.10.2015 г. От 01.11.2015 г. е делегирана от
държавата дейност. Доставчик на услугата е
Община Враца.
В Преходното жилище са създадени условия за
подготовка за самостоятелен живот в среда близка
до семейната, подкрепа на младежите и
предотвратяване на социалното им изключване.
Работи се на принципите на доброволност за
ползване на услуга, зачитане и уважение личността
и правото на мнение. Изграждат се умения за
пазаруване, разпределяне на средства, хигиена и
битов труд, както и за разширяване на социалната
мрежа и социалното обкръжение.
Капацитета на Преходно жилище е 8 потребители.



Дейности в ЦНСТ
По определение деинституционализацията
е „процес на замяна на институционалната
грижа за деца с грижа в семейна или близка
до семейната среда в общността“, във
Враца тя означава още усещането за дом,
грижа, споделяне, искреност и възможност.
Екипите в ЦНСТ организират ежедневието
на децата и младежите според
предварително изготвени, заедно с тях
общи правила за организацията на живота
им. Дейностите, които ЦНСТ предоставя
покриват утвърдените стандарти за работа
в общността и включват:
- ежедневни дейности;
- здравни дейности и рехабилитация;
- обучение;
- социална интеграция;
- организиране на свободното време.



На децата и младежите е осигурена 24
часова грижа и подкрепа. Осигурено е
лично пространство в спалните
помещения, всяко от които се използва
от две деца. Обстановката в
трапезарията е съобразена с броя,
възрастта и конкретните потребности на
потребителите. Храната отговаря на
утвърдените стандарти за детско
хранене. Обособени са различни кътове
за отдих и занимания.

Ежедневни дейности



Здравни дейности и рехабилитация

На децата и младежите е осигурен достъп до
здравна профилактика, здравни грижи,
лечение и рехабилитация. В ЦНСТ се
поддържат основни лекарствени средства за
изпълнение на постоянна медицинска
терапия и оказване на първа помощ.
Рехабилитационната дейност се извършва
при посещенията на потребителите в
дневните центрове и в изградената по проект
рехабилитационна зала в Общински
социален комплекс за работа с деца - Враца,
Проектът е финансиран от фонд „Социална
закрила" с безвъзмездна финансова помощ в
размер на 15 441,51 лв. и съфинансиран от
страна на Община Враца със средства в
размер на 1 715,73 лв.



Обучение
На всички потребители в Центровете от семеен тип и
Преходното жилище е осигурен достъп до образование
и подкрепа в образователния процес, както следва:
-5 деца са ученици в НУ “Иван Вазов”, едно от тях е в
индивидуална форма на обучение;
- 2 деца са с ресурсно подпомагане в ОУ “Христо
Ботев”;
-8 деца са в изнесени паралелки за деца с множество
увреждания към ПУ “Д-р Петър Берон”;
-Младежите от Преходно жилище са ученици в
Професионална гимназия по търговия и
ристорантьорство, Професионална техническа
гимназия “Н.Й.Вапцаров”, професионална гимназия
“Димитраки Хаджитошин” и ОУ “В.Левски”, където се
обучават в придобиване на професии като готварство,
шивачество и информационни технологии.



Екипите от специалисти съдействат на
децата да участват в различни форми на
занимания по интереси, както и за
подготовка на учебния материал.
Осигурени са необходимите помагала и
пособия, свързани с посещението им в
училище, както и достъп да информация
от различни подходящи източници.



Организиране на свободното време
Свободното време е запълнено с разнообразни

дейности по интереси. Децата придобиват нови
знания и умения в дейности от ежедневният живот,
участват в различни ателиета и спортуват. При
изпълнение на Проект "Шарена черга“ на
Сдружение “Нов път”, с. Хайредин, финансиран със
средства от Фонд “Социална закрила” се включиха
седем потребители от социалните услуги и седем
деца от общността.
Цели на проекта: Създаване на ателие за занаяти за
работа с деца. Чрез прилагане на трудотерапевтични
методи в ателието на занаятите, се работеше за
постигане на самостоятелност и улесняване
участието в обществения живот, придобиване на
трудови навици, развиване на нови умения,
осмисляне на времето и развиване на естетично
чувство. По време на изпълнение на проекта децата
намериха много нови приятели.



В Център за настаняване от семеен тип №1, чрез
фондация “Тавита”, се изпълнява проект ”Баба и
внуче”. С помощта и подкрепата на баба Тинка децата
усвояват нови знания и умения в дейностите от
ежедневният живот, подготвят се за училище и се
запознават с традициите.





Организиране на свободното време

През свободното време децата
участват в изработване на
тематични картички, картини и
различни сувенири, които
предлагат на организирани
изложби и благотворителни
базари.



Отдих и спорт
В Центровете за настаняване от
семеен тип и Преходно жилище
са обособени кътове за отдих и
спорт, съобразени с възрастта и
потребностите на потребителите.



„Деца помагат на деца“
Община Враца се включи в инициативата
„Деца помагат на деца“, която има за цел
децата от Съвета на децата към Държавната
агенция за закрила на детето (ДАЗД) да
помагат на връстниците си в Центровете за
настаняване от семеен тип да подготвят по-
добре уроците си, заедно с тях да пишат
домашните си и да помагат за успешната им
интеграция.



Усилията на Община Враца са насочени
към успешно продължаване на процеса
на деинституционализация, чрез замяна
на институционалния модел на грижа с
грижа в семейството, или в среда близка
до семейната. На база на успешния опит
по ОП “Регионално развитие“ 2007-2013
г. предстои в рамките на Приоритетна ос
5 „Регионална социална
инфраструктура“, да кандидатства по
процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“.



По ОП “Регионално развитие“ 2014-2020 г. на територията на Община Враца ще се финансира
изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на 5 бр. нови социални услуги:
• Център за обществена подкрепа за деца и семейства;
• Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства

• Център за настаняване от семеен тип за деца;
• Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.;
• Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.
С реализирането и успешното изпълнение на проекта ще се гарантира извеждането на всички
деца от специализираните институции на територията на Община Враца и ще се осигури
възможност за достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните
потребности на децата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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