


32 години грижа и подкрепа за деца,
млади хора и семейства в риск

• 697 деца получиха семейство и пълен с 
обич дом – в приемни семейства и семейни
домове; 
• 352 младежи изградиха своя 
самостоятелен живот; 
• 3639 деца са подкрепени в своите 
семейства 



Що е качество на социалните услуги?
Кога една подкрепа е с качество?
Най-бързият и верен отговор е: Когато
подкрепата е навременна, когато води до
положителни промени, когато получилият
подкрепа е удовлетворен.



ИНОВАЦИИ В АЛТЕРНАТИВНАТА ГРИЖА –

ОПИТ ЗА ПО – ВИСОКО КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ



Моята презентация може да бъде много
обстоятелствена, но избрах за Вас три неща, които
правим, за да помогнем, така че да отговорим на
очакванията. И трите са иновативни:
1. Приемна грижа. „Клуб на приемния родител“ –
Велико Търново.
2. Подкрепа за зрелостта след алтернативна
семейна грижа.
3. Център за рехабилитация, обучения, тийм
билдинг, отдих на приемни семейства организиран
чрез социално предприятие.



Приемна грижа. Проект „Приеми ме 2015 г.“
Самото име на проекта подсказва, че от 2015 г., когато започна

вторият му етап не са се променили много неща включително и
грешките, които го съпътстват: Когато желаем да развием Приемната
грижа заради децата – да имат дом, да имат лично пространство и
грижовни възрастни не трябва да има някакви рестрикции, като:
Приемната грижа се осъществява в собствен дом т.е. ако е
предоставено жилище за отглеждане на дете / деца не може. Ако е под
наем, защото не е собствено – също.

Щом грижата е професионална приемна, то следва, че
професията може да бъде подпомогната също професионално – като от
SOS Детски селища България.

Одобрен приемен родител, след проучване, обучения и
лицензиране се премества от Добрич във Велико Търново. Не се
признава и трябва да започне нов курс от три – четири месеца. Защо?
Нима променя същността си?



Ако остане между шест месеца и една година без настанено дете се
заличава. Толкова ли са много?
Ако едно семейство желае да помага след курс и одобрение със
заместваща грижа на приемни семейства нуждаещи се от отпуск за
отдих или боледуване, то трябва да е задължително и за приемна грижа.
Само заместващата грижа – не може. Защо?
Ако едно дете, жертва на насилие бъде изведено от семейството си, то
не може да бъде настанено в друг регион, защото …. трябва да е до
своето в близост.
До крайности се стига и по отношение на личните данни на децата в
грижа. Точно тия деца неглижирани, изоставени трябва да очакват
разрешение от своите родители за екскурзия или участие в Европроект –
например „Еразъм +“, а те нехаят, не можем да ги открием или не го
дават напук.
Когато се издават закони, трябва да има връзка с хора в практиката, а не
само в канцелариите.













А сега по-оптимистичната част:

Как SOS Детски селища помага на

1. Приемната грижа?

Единственият SOS Клуб на приемния родител в страната -

иновативна форма на социална подкрепа за приемните родители във Велико Търново

Стандарт 10 от Методика за услугата ПРИЕМНА ГРИЖА дава право на подкрепа чрез
групи за взаимопомощ.

През 2018 година, в работна среща с ОЕПГ Велико Търново е коментирано, че фокусът
на подкрепа е предимно върху приемното дете, че приемните родители, които
осигуряват правилно израстване на детето се нуждаят от пряка психо социална
подкрепа .

През 09.2018 година 17 приемни родители от Община Велико Търново, подкрепени от
Център за обществена подкрепа на Сдружение SOS Детски селища учредиха своя SOS
КЛУБ НА ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ.



Той е защитено пространство за споделяне, възможност за рефлексия и
взаимна емоционална подкрепа, място за „учене в движение“ с помощта на
външни специалисти, място за дискутиране на новости, промени, проблеми в
приемната грижа.
За близо четиригодишния период на своето съществуване са проведени 28
сесии на Клуба, част от които –мини обучения с външни специалисти- доктор
Весела Банова, доктор по психология и консултант сексолог Иванина Анчева,
доктор по психология Иван Стоянов, психотерапевтите Саша Димова и Донка
Петрова. Темите на обученията са свързани с емоционалното и психичното
здраве на приемните деца, начините за свързвате с детето, възрастовите кризи,
психоактивните вещества и децата днес, раното полово възпитание, подкрепата
за деца, които се чувстват различни, раздялата с детето и други.
Проведени са изнесени групови игри с деца и родители, обмяна на опит с
приемни родители от Габрово, Трявна и Павликени, „зелени“ сесии, специален
куиз/викторина игра на тема „Семейство и грижа“.



Сдружение SOS Детски селища осигури ежемесечна финансова подкрепа от 100
лева на приемните родители, насочена към личностното развитие на всяко
приемно дете- включване в курсове, спортни или музикални клубове, летен
отдих, осигуряване на мобилни устройства, а от 01 юни 2022 г. + 100 лева във
ваучери за компенсиране на инфлационния процес в Приемната грижа.
По време на продължителната изолация не остана нито един неподкрепен
приемен родител с ежемесечни он-лайн консултациите по телефон, включване в
он-лайн конкурси за най-забавна снимка, за градинка на прозореца и други
активности в посока приемният родител да се усети част от общност.
От м. 09.2018 година до днес 23 приемни родители били членове на КПР. От
2022 година най-младият ни член е приемното ни момиче Криси, станало рано
майка и отглеждащо заедно с приемната си майка своето новородено дете.



Статистика:

От 09.2018 година - 3 сесии

2019 година - 10 сесии

2020година - 3 сесии

2021  година – 7 сесии

2022 година до днес - 5 сесии

Обратната връзка на приемните родители:

„усещането , че не съм само, че другите до мен срещат същите трудности и минават по същите
препятствия“;

„мога да споделя преживяванията си, страховете си, да се посмея, да бъда просто слушател“;

„говорим за трудни неща като сдържането на сълзите, говорим за нас самите и нашите болки, учим
се как да сме по-адекватни“.

Сесиите са защитеното място в Център „Роси“, чуло и разбрало за много болезнени теми, за
раздялата с приемното дете, за което са били целия свят месеци или години наред, за
преодоляването на детските кризи, за съпротивите и съдействието да се подготви детето за своето
биологично семейство, за подготовката да бъде осиновено далеч в чужбина.

Клубът има ядро от девет души, които не пропускат среща, дават идеи за теми, поставят въпроси.

Подкрепата е разпознавана от тях като изключително полезна и зареждаща.















Програма „Начало на самостоятелен живот“ (ПНСЖ)
SOS Детски селища за сега е единствената организация предоставяща
подкрепа за младежи от 16 до 23 години, с цел подготовка за самостоятелен и
пълноценен живот. Различава се от социалната услуга „Наблюдавано жилище“ с
разширените дейности по подготовка за независим живот, както и финансова
подкрепа за самостоятелна квартира, необходими вещи, “меки“ умения за
представяне пред работодатели и др.:
Изучаване на чужди езици;
Курсове за професионални умения – фризьори, козметици,готвачи и други;
Курсове за водачи на МПС, други.
С проект „Пътеки към свободата“ финансиран от фонд „Активни граждани“
България, разширихме целевата група, като се разшири възрастовата граница
до 29 години на младежи напускащи алтернативна грижа от силно уязвимите
групи на ромската общност, характеризираща се с висока безработица, бедност,
девиантно поведение, социална изолация, както и младежи и девойки с
увреждания. Амбицирани сме през октомври да представим резултати и анализи
от няколкогодишната си работа пред МТСП, АСП, обществеността.



Индивидуалният пакет дейности е в шест области: 
- продължаващо образование
- устойчива заетост
- редовен доход
- осигурено жилище
- добро здраве
- отговорност към собствено благополучие
- емоционална стабилност
Региони: 
- София
- Велико Търново
- Русе
- Стара Загора
- Пловдив
- Габрово
Сключваме договори с поискалите подкрепа, като най-желани са 
професионалните курсове за готвачи, фризьори, шофьори, езикови 
курсове, компютърна грамотност, графичен дизайн. Също така прави 
впечатление заявки за терапевтична подкрепа и консултации с цел 
преодоляване на травми в детството, които все още силно се отразяват 
върху потенциала на младите хора. 















Рехабилитационен център. Обучителни дейности. Социално предприятие.



Базата е част от SOS Детско селище Трявна, обновена по проект „Реновация“.
Състои се от четири къщи от № 1 до № 4 включително. Представляват фамилни къщи
на две нива с общо 36 легла (по 9 легла, 3 бани, 4 тоалетни в къща), хол, столова,
веранда, напълно оборудвана кухня, позволяваща приготвянето на храна.

Рехабилитационният център предлага настаняване за семейства с деца от
страната, предпочели чистият лечебен въздух, а при незаета база и за организации и
лица. Град Трявна е известен с благоприятния си климат за профилактика, лечение и
възстановяване от дихателни и белодробни заболявания.

Парковата част на детското селище е подходяща за отдих и свободно време
на гостите. На разположение са много съоръжения за игра и забавления, както и
просторни алеи за разходка, спортна площадка за футбол, баскетбол и тенис на корт.
Близостта на детското селище до много популярни туристически обекти и
централната част на града го прави атрактивен обект за посетителите, предпочели
дългосрочен отдих на „входа“ на гората и планината.









Обучителен център
Залата разполага с 80 места. Климатизирана, с парно отопление, 
екран, флипчарт, мултимедия, озвучаване, тоалетни за мъже и 
жени в антре. Обучителният център е базата, в която се провеждат 
обучения, тиймбилдинги, тренинги и други прояви
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