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„Подкрепа на родителството”

Сдружение „Съучастие” Варна

Идеята е чрез подкрепа на родителството да се намалят случаите на 
изоставяне на деца, насилие и недостатъчна грижа в семейства в 
неравностойно социално положение, живеещи в квартали и махали, населя-
вани предимно с ромски общности във Варна и близките села. Дейности-
те включват местни информационни кампании за разясняване на 
негативните последици от недостатъчната грижа за децата, насилие-
то над тях и изоставянето им в институции; работа на терен за 
идентифициране на семейства, които не полагат достатъчно грижи за 
децата си или съществува риск за това, упражняват насилие или има риск 
да изоставят децата си; системно наблюдение на идентифицираните 
семейства в риск за предотвратяване на кризи и ситуации на несправяне 
и работа със семействата за подобряване на грижите за децата и 
предотвратяване на риска от насилие и изоставяне: кризисна интервен-
ция; работа по случай; фамилни групови конференции; обучение на родите-
ли; предоставяне на допълнителни социални, здравни и други услуги. За 
период от четири години 63 семейства с общо 126 деца са получили 
подкрепа за предотвратяване на непосредствен или потенциален риск 
от изоставяне на деца и са подобрили грижите си за тях.

Номинирал:  Деси Ламбина
„Кидс Кеър“ Лондон

Пожелание:  Пожелаваме на екипа на Сдружение „Съучастие“ 
да реализира идеята си за създаване на Семеен 
център, където родители и деца ще играят 
заедно, за да не повтарят пропуснатото детство 
на по-възрастните, ще учат и развиват нови 
умения, за да излязат от спиралата на 
бедността.

Контакти:   Илиян Ризов 
Варна, 9020, жк „Възраждане”, бл.22, ап.91
ilriz@yahoo.com 
www.sauchastie.org
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„Грижа в ранната възраст”

Фондация „За Нашите Деца“

Целта на проекта е подобряване на развитието и благосъстоянието на 
децата в ранната детска възраст (0-7 г.) в България чрез въвеждане на 
интегриран здравно-социален подход в грижата за тях. Проектът цели да 
насочи политическото и общественото внимание върху темата за 
ранното детско развитие и да предизвика промени „отдолу нагоре“ в 6 
конкретни здравни заведения и социални услуги в посока подобряване на 
грижата за децата в ранна възраст. Дейностите включват теренна 
работа за подобряване на ресурсите на 3 здравни заведения и 3 социални 
услуги в София и Пловдив; дейности за изследване на влиянието на 
здравната, социалната и образователната системи върху грижата и 
сигурността на децата в най-ранна детска възраст и застъпничество-
то за подкрепа на процеса по разработване на национална интегрирана 
политика за ранно детско развитие. В рамките на последната дейност е  
подкрепено създаването на „Алианс за ранно детско развитие“ – обедине-
ние с 50 члена (граждански организации и физически лица), които работят 
за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и 
обществен приоритет. Алиансът има ключова застъпническа роля в 
сферата на ранното детско развитие в България и консултативна роля в 
процеса по създаване на Стратегия за ранно детско развитие.    

Номинирал:  Фондация „За Нашите Деца“

Пожелание:  Екипът на фондацията кандидатства и реализира 
проекти за проучване на световни и европейски 
практики в подкрепа на децата в ранна възраст и 
техните семейства, които прилага в работата 
си и споделя с широк кръг заинтересовани страни.

Контакти:  Ваня Кънева
 Ръководител „Проекти и застъпничество“
 София, кв. Сердика, ул. Гюешево 21 
 v.kaneva@detebg.org
 www.detebg.org

  

      П Р О Е К Т  2 0 1 8

Център за превенция и спорт”

Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ с. Балван

Целта на центъра е деца и младежи от Община Велико Търново да се 
включват в практически и теоретически занимания, насочени към 
тяхната сигурност и предпазване от ежедневни рискове. Дейности-
те са свързани с култура за лична безопасност, безопасно мислене и 
двигателна активност в подрастващите. Провеждат се беседи, 
обучителни и практически занимания по теми насочени към актуални 
въпроси свързани със здравето и безопасността; защита при 
бедствия и аварии и оцеляване в природата; оказване на първа помощ 
в училище и извън него; превенция на употребата и разпространение-
то на наркотични вещества; информиране за рисковете и опасно-
стите в Интернет пространството като кибер-престъпления и 
трафик на хора. Дейностите включват деца в училищна възраст и 
младежи, посещаващи центрове за работа с деца и училищата на 
територията на общината. Центърът разполага с обзаведена 
фитнес зала, специализирани кабинети с указателни пана за превенция 
на пожарната безопасност, оказване на първа помощ при катастро-
фи, бедствия и аварии и др. Разкрити са и две площадки на открито 
за пътна и пожарна безопасност. 

Номинирал: Росица Димитрова
Директор на Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“, Община Велико Търново

Пожелание: Нека сдружението продължава да реализира социално 
значими проекти, насочени към превантивни 
дейности за гарантиране правата на децата, 
опазване на живота и здравето им и повишаване на 
тяхното благосъстояние.“

Контакти: Благовеста Факирова
Председател 
с. Балван, общ. Велико Търново
rilski_1999@abv.bg
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