


Накратко  за ИМКА Габрово….

Сдружение:”ИМКА” е в навечерието  на своята  31 годишнина;

ИМКА Габрово  е част  от  Европейското и  Световното семейство  на ИМКА (YMCA)

Организацията  е в  обществена полза, като осъществява нестопанска и 
стопанска  дейност;

Мисия:  ИМКА Габрово  подкрепя цялостното развитие на децата и  
семействата, младите хора и общностите, така, че да реализират 
пълния си потенциал;



Накратко  за ИМКА Габрово….

През  годините  ИМКА Габрово достигна директно повече от 7000 деца и  
семейства, младежи, представители  на различни институции;

Оставихме сме отпечатък в развитието  на  повече от  20 местни общности  
чрез местни инициативи;

Осъществи  повече от 80 проекта с местно, регионално и международно 
значение;

Изгради  нова  младежка територия – сграда и прилежащо пространство, която 
управлява и  в която се предоставят  социалните услуги; 

Организацията предоставя палитра  от  младежки – информационни, обучителни 
и консултантски услуги, и  услуги за свободното време;



Накратко  за ИМКА Габрово….

От  12 години  е доставчик  на услуги  за деца и семейства (в рамките  на ЦОП  и 
понастоящем в рамките  на услугите ИК, ОРУ, ЗП,КТ и общностна работа);

Организацията предоставя  и  обучителни и консултантски услуги, както и 
супервизия за специалисти от подкрепящите професии;



Добри практики, които утвърдихме в рамките  на 
предоставяните  услуги….

Привличане на доброволци и  включването им в процеса на реализиране на  
групови занимания и  инициативи в подкрепа  на деца и семейства 
потребители  на  предоставяните  социални  услуги;





Добри практики, които утвърдихме в рамките  на 
предоставяните  услуги….

Поддържане на група  за подкрепа  на осиновители и осиновени деца;



Добри практики, които утвърдихме в рамките  на 
предоставяните  услуги….

Социално включване на деца и младежи, потребители  на  социалните услуги 
чрез включването им като доброволци  и стажанти;



Добри практики, които утвърдихме в рамките  на 
предоставяните  услуги….

Осъществяване на обучения за  развитие  на умения под формата  на 
иновативни часове в училище ( Проекти:“Нашите  часове”, “Избери си  
бъдеще”, “Споделено извън чата…” “Другите  часове” и др.)





Настояще:



- Финансова рамка   - кореспондира с характера и спецификата  на услугата ЦОП;

- Работим и в подкрепа на Приемна грижа;

-Нов закон ( ЗСУ) и правилник за прилагането му (ППЗСУ);

- На този етап имаме въпроси свързани с това  как услугите да се предоставят в 
комплекс;

- Динамична промяна на потребностите/ характеристики  на целевите  групи;

- Има нужда от  време за адаптиране на сега съществуващите към новите услуги и 
от повече яснота за  принципите  на  разграничаване;

- Имаме необходимост от информация за новите финансови и  за начините и 
принципите за формиране на капацитета;

- Има възможност  за  развитие и иновации;



Вярваме, че  е важен холистичния подход в управление  на развитието  на 
предоставяните  СУ с фокус към постигане на по-добро качество:

- Демократичен, базиран на принципа на активно участие на всички  
заинтересовани страни в процеса;

- Методическа подкрепа  ориентирана към развитие; 

- Саморефлексия;

- Самоосъвършенстване;

- Измерване на доброто/ успешното/ работещото;

Популяризиране на добри практики и  мултиплициране/ дублициране;
Гъвкавост;
Творчество/ критическо мислене;



Вярваме, че следните  въпроси помагат :

С какво сме  уникални?

С какво нашата услуга е уникална?

Каква промяна отчитаме?  Към каква се стремим?

Кои подходи работят  и кои не? 

Как може да е по-добре?

Какви  са уникалните  компетентности  на екипа?

Как го развиваме?

Какво е да си Лидер  на себе си?!



Благодаря!
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