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Център по модел за интегрирано 
развитие (МИР)

Фондация: „Здраве и социално развитие“

Целта е да се покаже модел за успешно развитие на човешките ресурси 
(образование, здраве, социални умения, ценности) и преодоляване на 
социални проблеми в изолирани ромски общности. Подходът е комплексен 
- насочен едновременно към развитие на личността и общността. 
Предлага: 1. Подкрепа за ранно детско развитие - ключов фактор за успех 
в  образователната система; обучение на бременни и родители на деца до 
3 години за изграждане на родителски капацитет и практически умения за 
здравето, стимулиране на развитието и позитивно възпитание; 2. 
Образователна подкрепа - алтернативно предучилищно образование на 
деца, които не ходят на детска градина, умения на родители за подпома-
гане на развитието и образованието на децата, подкрепа на деца в риск 
от отпадане от училище, летни академии; 3.  Социални умения - обучения 
на деца и младежи за развитие на жизнени и социални умения, здравно 
образование, професионално ориентиране, подготовка за пазара на 
труда, избягване на рисково поведение и промяна на нормите в 
общността чрез обучение на „лидери на равни“ - т.е. лидери сред 
майките, бащите, младежите. 4. Опазване на здравето по време на 
бременността и ранното детство чрез достъпни здравни консултации. 
Над 1000 деца и родители годишно участват в различните програми.

Номинирал:  Пепа Пенева 
Фондация  „Опен спейс“

Пожелание:  Пожелаваме им този уникален модел 
да бъде оценен по достойнство, а тяхната 
висока компетентност да бъде използвана 
за репликиране на модела в други общности. 
Това е модел, който може да постави България 
на картата на социалните иновации в света.

За контакти:   д-р Елена Кабакчиева 
София, ул. Царибродска 70, офис 5,
Тел: 02 851 81 08
e.kabakchieva@hesed.bg   
https://hesed.bg   
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Чудната градина

Фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич

Целта е да се създаде социално предприятие, в което да работят 
младежи с интелектуални затруднения. Все още липсва държавна 
политика за подкрепена трудова заетост. Хората с интелектуални 
затруднения нямат възможност да работят, просто защото никой не 
ги наема. Смятани са за нетрудоспособни, а те са здрави физически и с 
малко подходяща подкрепа могат да работят не по-зле от повечето 
хора. „Чудната градина“ е социално предприятие, което дава възмож-
ност за целогодишна работа. Разполага с 4 декара обработваема земя, 
от които 880 кв.м. оранжерии. Отглеждат се зеленчуци и цветя, които 
се продават на място, тъй като градината е в централната част на 
града. Към момента в „Чудната градина“ работят 22 души с уврежда-
ния, като 16 от тях са с интелектуални затруднения. Те са на възраст 
от 21 до 55 години и за повечето от тях това е първата им работа. 
Три от момичетата са със свалени запрещения. Подобри се материал-
ния статус на всички. Чувстват се подкрепени, овластени, повиши се 
тяхното лично самочувствие. Градината е разпознаваема от местна-
та общност. Хората предпочитат техните екологично чисти зеленчу-
ци. Идват поръчки за цветя от цялата страна. 

Номинирал:  Галя Миткова 
Началник отдел „Канцелария и административно 
обслужване“, Община Добрич

Пожелание: Да продължават успехите постигнати през 
изминалата година. Да превърнат „Чудната 
градина“ от прецедент в практика в цялата 
страна. Да променят не само обществените 
нагласи по отношение на хората 
с интелектуални затруднения, но 
и политиките за тях.

За контакти:  Мария Методиева
Добрич, ул. „Суха река“, зад Лидъл,
Тел.: 0601/62889; 0879 606 855
stnicolay@yahoo.com    
http://chudotvorets.bg.cm/index.html  
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