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"ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА НА ВАРНА" 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.2.03-0045-C0001 

Описание на проекта: 

"Реформиране на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Другарче», община 

Варна”: 

 Разработване и предлагане на социални услуги от резидентен тип, Център за 

настаняване от семеен тип и социално-консултативна рабта с деца и родители.  

 Повишаване нивото на знания и умения на професионалистите предлагащи социални 

услуги за индивидуална работа по случай.  

 Създаване на мултиинституционална мрежа за работа с клиенти и подобряване 

качеството на живот на настанените деца. 

Извършени дейности:  

 Обзаведени са помещенията, в които се предлагат услугите за деца. Специално 

внимание при обзавеждането  е отделeно на новите пространства в сградата за Център 

за настаняване от семеен тип /построена със средства от община Варна/; 

 Разработени са методики за предлаганите социални услуги: от резидентен тип – 

седмична и постоянна грижа, център за настаняване от семеен тип, и социално – 

консултативна работа с родителите на настанените деца; 

 Проведена е  експертна оценка на настанените в ДДЛРГ “Другарче” деца, след което са 

разпределени в групите, предлагащи услуги в зависимост от оценката. Дейността се 

реализира от експерти на Партньора и ОЗД; 

 Извърши се подбор и се формираха  екипи от социални работници и психолози за 

работа с целевата група; 

 Проведена е поредица от обучения, консултация и супервизия на екипите по отношение 

на индивидуалната и групова работа с целевата група. Моделът на работа в 

специализираната институция все още е предимно групов. Персоналът е започнал 

обучения по темите „Работа по случаи” и „Работа с родители”. Организирани и 

проведени са 5 обучителни модула – всеки по три дни на 24 професионалиста. В края на 

обучителните модули всички обучаеми получиха Удостоверения от Център за 

професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ-България за повишаване на 

професионалната квалификация за част от професия;  

 Организирани и проведени са конференции “по случаи”, на които бяха включени 

представители на ОЗД и РДСП, Варна. Работата по реинтеграция, интеграция и 

извеждане от институцията на децата изисква сериозна работа в мултидисциплинарен 

екип. По време на проекта бяха организирани и проведени 6 конференции “по случаи” с 

общо 30 участника – социални работници, възпитатели, психолози от институцията и 

ОЗД; 

 Работа по случаи с деца и семейства, с крайна цел – осигуряване на възможности за 

живот в семейна среда. Реализирана е оценка на потребностите – дете и семейство - и 

планиране; 

 Издадени и разпространени са информационни материали за предлаганите социални 

услуги; 
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 Организирани и проведени са семинар и пресконференция за популяризиране на 

дейностите и постигнатите резултати.  

Партньори: 

 Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България - гр. София 

Продължителност на проекта – 17.06.2009 г. – 01.12.2010 г. 

Бюджет на проекта: 286 322 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Статус на проекта - приключил. 

 


