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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО” БУЛСТАТ: 131333228 

ЗА 2020 ГОДИНА 

Сдружение „Дете и пространство” (СДП, Организацията) е неправителствена организация в 
обществена полза, създадена през 2004 г. като резултат от работата на изследователска 
лаборатория в рамките на френско-българския обучителен проект „Да растеш без родители”. 
Основните дейности на Сдружението се концентрират в няколко направления: терапевтична 
работа с деца и младежи с психични проблеми и психично страдание и техните семейства; 
предоставяне на социални услуги в общността, издателска дейност, разработване на проекти и 
програми в областта на грижата за деца; междуекспертно сътрудничество. Сдружението 
подкрепя интердисциплинарния и интегрирания подход при работа в социалния сектор и в 
клиничната работа с деца и е сред най-търсените партньори в България по отношение на 
подкрепа чрез супервизии и обучения поради екипа си от специалисти – психолози, психиатри, 
психоаналитици, социални работници, педагози, терапевти с различна специализация. 

Сдружение „Дете и пространство” е регистрирано по ф. д. № 11354/04 г. от 09.11.2004 г. на 
Софийски градски съд. Сдружението е вписано в Търговския регистър и на ЮЛНЦ. е-mail: 
child.space@abv.bg, интернет сайт: www.childandspace.com. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС УПРАВЛЕНИЕ: 

град София-1000, р-н „Оборище”, ул. Бачо Киро № 20, ет. 1 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН/GSM, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

София, 1612; жк. Хиподрума, бл.134А, вх. А, партер 

Tel.: +359 2 958 49 59; 0889 44 55 97; e-mail: child.space@abv.bg  

ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
СДП е лицензиран доставчик на следните социални услуги за деца и младежи: 

§ Дневен център за възрастни хора с увреждания 

§ Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 

§ Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания 

§ Защитено жилище 

§ Приемна грижа (без държавно финансиране) 

§ Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

§ Център за ранна интервенция  

§ Център за социална рехабилитация и интеграция (ДДД). 

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРА 

На 22.09.2020 г. ни напусна д-р Любомир Жупунов. През последните 11 години той беше 
Председател на Сдружение „Дете и пространство“.  

На 03.10.2020 г се проведе извънредно Общо събрание, на което се избра нов управителен орган 
на Организацията.  
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Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. Управителен орган (УС) на Сдружението 
е Управителният съвет. Той се състои от седем члена в състав от 03.10.2020 г. както следва: 

1. Д-р Весела Йорданова Банова - Председател 
2. Ана Йорданова Анчева – Заместник-председател 
3. Станимира Динкова Начева - член  
4. Анет Маринова Маринова - Митова - член 
5. Веселина Тончева Йорданова - член  
6. Майя Димитрова Грозданова - член 
7. Христо Валериев  Григоров – член и секретар. 

В Организацията членуват 23-ма професионалисти от различни области, свързани с 
благосъстоянието на детето.  

Сдружение „Дете и пространство“ се представлява от Председателя на УС. 

ОРГАНОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И 
ПРОСТРАНСТВО” 

Към 31.12.2020 г. в услугите на СДП в София и Русе по трудово правоотношение са наети 74 
лица, от които 11 за непълно работно време. Има експерт обучение и квалификация, юрисконсулт 
и  технически сътрудник по трудово правоотношение. Сдружението работи със счетоводител по 
договор за външна услуга. 
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Персоналът работи в социални услуги, управлявани от Сдружението, като финансирането им е 
делегирана държавна дейност и се използват средства от държавния бюджет. Всяка социална 
услуга има управител, който е пряко подчинен на Председателя на УС на СДП. Управителят 
съответно отговаря за трудовата дейност на наетите в конкретната социална услуга специалисти 
и помощен персонал.  

Сдружението разполага с екип от високо квалифицирани специалисти  в областта на 
психологията, психиатрията, педиатрията, клиничната психология, социалните дейности, 
ерготерапията и арт терапията. Терапевтичната работа с потребителите на социалните услуги е 
основа на модела, по който се обучават и работят експертите на Организацията. Създадена е 
система на обучения, супервизии, работа с деца и младежи вътре в самото Сдружение така, че то 
да обхваща в мрежа потребителите от различните услуги, управлявани от СДП и да се постига 
максимален резултат в най-добрия интерес на детето с увреждане или психично страдание.  

Наетите по трудово правоотношение, както и останалите членове на СДП, разчитат на редовна 
подкрепа от Организацията за повишаване на професионалната им квалификация чрез 
международен обмен, участие в серия семинари и обучителни програми, клинични срещи, които 
се провеждат ежегодно. Специалистите клинични психолози, психиатри и психоаналитици на 
СДП са сред най-търсените в България по отношение на повишаване на капацитета на персонала 
в социалните услуги в цялата страна и прилагане на иновативни модели на работа. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И 
ПРОСТРАНСТВО“ 

СДП е сред основните доставчици на социални услуги в България. През 2020 г. СДП предоставя 
9 социални услуги. На територията на Столична община е доставчик на ЦНСТДМУ - „Св. 
Стилиян“ – Люлин, ЦНСТДМУ „Слънце“ - Слатина и Център за социална рехабилитация и 
интеграция – „Таралежи“. 

В Община Русе Организацията е доставчик на 6 социални услуги: ЦНСТДМУ 2 и ЦНСТДМУ 
„Вяра“, Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа „Мечо Пух”, Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция 
„Детски кът за развитие“ и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Ранна 
интервенция“. 

Управляваните от СДП социални услуги в общността са на база на сключени договори с 
общините Русе и София, следствие на спечелени конкурси за отдаване на управлението на 
социални услуги на външни доставчици от страна на съответната община.  

В резидентните услуги или така наречените семейни къщи деца и младежи със или без 
увреждания, които не могат да живеят със семействата си, се отглеждат в среда, близка до 
семейната. В дневните центрове от различен тип Сдружението предоставя дневна грижа и 
широка гама почасови социални услуги за деца и младежи и техните семейства в подкрепа на 
пълноценен живот в общността. Ползвайки своя богат терапевтичен опит, СДП се старае да 
развива иновативни услуги и да разширява методите на подкрепа за нуждаещите се деца, 
младежи и техните родители.  

През годината изтекоха договорите към община Русе на две от социалните услуги - ДЦДМУ-СГ 
с програма по Ранна интервенция и ЦСРИ – „Детски кът за развитие“. След проведени конкурси 
и временно преминаване на услугите към община Русе, договорите и на двете услуги бяха 
подновени за нов програмен период. Договорите със Столична община за управление на 
социални услуги ЦНСТ „Св. Стилиян“ и ЦНСТ „Слънце“ също бяха подновени. 

През месец Февруари 2020 г. се извърши вътрешен мониторинг на всяка една от социалните 
услуги.  
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Във всяка социална услуга управлявана от Сдружение „Дете и пространство” има разработена и 
утвърдена от Председателя на УС на СДП процедура за вътрешен контрол и мониторинг. 
Системата за вътрешния контрол и мониторинг има за цел да следи качеството на предоставяне 
на социалната услуга. Мониторингът се състои в редовно наблюдение на текущото изпълнение 
на дейностите по предоставяне на услугите. Това включва систематичен мониторинг на място, 
анализ на прогреса и ефективността на проекта, както и редовна обмяна на информация. 

Всеки месец специалистите представят месечен отчет за проведените индивидуални и групови 
терапевтични сесии.  

Управителите извършват вътрешен мониторинг за дейността на всеки специалист. На период не 
повече от 3 месеца. 

Във всяка услуга се провежда ежемесечна супервизия. След въвеждане на епидемиологична 
обстановка в страната, супервизиите се провеждаха в онлайн среда. Във дневните центрове и в 
почасовите услуги е въведена ежеседмична екипна среща за клинично обсъждане на 
терапевтичната работа с потребителите.  

От 2020 година е въведена практиката за срещи на терапевтичния екип на Сдружението 
(психолози  от социалните услуги с терапевтична насоченост и супервизорите на екипите на 
всички услуги управлявани от СДП на територията на Русе и София). Срещите се провеждат в 
Zoom и на тях се представят клинични случаи от всяка една услуга. В началото на пандемията, 
срещите бяха ежеседмични, а в последствие се редуцираха до два пъти в месеца. 

От тази година е въведена и практиката за регламентирани срещи на управителите на социални 
услуги, предоставяни от Сдружение „Дете пространство” на територията на община Русе и 
община София. Срещите се провеждат два пъти месечно, организират се от председателят и 
Заместник - председателя на Управителния съвет на Сдружението. Резултат: Подобряване 
Организацията и управление на услугите; Подобряване на Организацията и управление на 
екипите и професионалната им дейност. 

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални 
услуги са:  

• Управителите на всяка услуга проверяват ежемесечно представените месечни отчети от 
специалистите, където са отразени индивидуални, групови и онлайн сесии от работата на 
всеки специалист, постигнати резултати; досиетата по активните случаи и при 
установени пропуски, дават указания за отстраняването им и срок за изпълнение. Като 
проследява отстраняването на пропуските в документацията по случаите; дейността на 
детегледачки и санитарка, относно хигиенно състояние, спазване противоепидемичните 
мерки.  

• На всяко тримесечие управителя изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет 
за реализираните дейности от детайлизираната Програма за развитие.  

Ежемесечно се предоставя справка към ДСП, относно пълняемостта.  

В месец декември 2020 г. е проведена атестация на всички екипи. Към всяка услуга е изготвен 
обобщен доклад и са попълнени индивидуални атестационни карти. 

ПРЕДОСТАВЕНА ПОДКРЕПА 

Сдружение „Дете и пространство“ е Организация с 16 годишна история. Към момента управлява 
9 социални услуги на територията на две общини. През 2020 г. е предоставена резидентна грижа 
за 36 деца и младежи (16 от които деца) в 4 центъра за настаняване от семеен тип в Русе и София. 
В рамките на три дневни центъра Организацията предоставили дневна грижа и специализирана 
терапевтична подкрепа на 69 деца и 44 младежи с увреждания. В центровете за социална 
рехабилитация и интеграция са подкрепени 92 деца и техните родители.  
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За изминалия период потребители на предоставяни от Сдружение „Дете и пространство” услуги 
са били: 241 деца и младежи с увреждания, от които 177 деца и 64 младежи с увреждания. 

 

Още в първите месеци на годината, услугите бяха изправени пред предизвикателството да се 
адаптират към новите условия на работа в условията на епидемиологична обстановка. 
Обявяването на извънредно положение в страната и временното затваряне на социалните услуги 
ни подтикна да търсим нов път за подкрепа на децата, родителите и лицата, с които работим. 

Разработени бяха нови канали за контакт с потребителите. Дистанционната форма на работа 
позволи да се подобри комуникацията с родителите на деца ползващи дневна грижа. В края на 
март 2020 г., стартирахме инициативата: „Уроци по живо общуване с детето“ поредица от 
текстове, предназначени за родители и провокирана от въпросите които те отправиха към нас в 
най- трудните за тях моменти на социална изолация. Споделяйки уроците, през страницата на 
Сдружението и новосъздадената страница на ЦСРИ „Таралежи“, една от услугите които 
предоставяме на територията на Столична община, получихме много добра обратна връзка и 
бяхме насърчени да развием инициативата в един по достъпен видео-формат. 
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През април 2020 г. създадохме канал на Сдружението в YouTube и успяхме да създадем кратки 
видеа с първите два урока от поредицата. Първото видео достигна над 2000 гледания само за 
няколко дни, като 16,5% от потребителите, които са гледали видеото са били извън страната. 

Дистанционната форма на подкрепа и терапевтичната работа в дигитална среда имат своите 
минуси, но и доведоха до създаването на добри практики: 

- Екипите на терапевтичните услуги в София и Русе започнаха да се срещат в Zoom и да 
обсъждат терапевтичните подходи в работата си; 

- Случаи, с които екипите се затрудняват, бяха представяни за клинично обсъждане с 
участието на френски психоаналитици; 

-  Увеличи се броя на родители на деца ползващи дневна грижа, които започнаха да ползват 
родителско консултиране;  

- В моментите на социална изолация, карантина и/или физическо неразположение, 
родителите, децата и младежите се възползваха от възможността  да ползват дистанционна 
психо-социална подкрепа;  

- Психолози от терапевтичния екип в Русе, се включиха в разкритата от Община Русе, 
телефонна линия за психологическа подкрепа. 

През изминалата година се наложи реорганизация на работата във всички услуги предоставяни 
от Организацията. Въведени бяха нови алгоритми на работа, съобразени с наложените 
противоепидемиологични мерки в страната. В условията на епидемиологична обстановка, най – 
потърпевши бяха децата и младежите настанени в резидентни услуги. Много от планираните 
дейности, свързани с организиране на дейности извън центровете бяха отменени. Временно беше 
преустановено посещението на децата и младежите в услугите в общността. Не се състояха 
планираните летни лагери, учениците преминаха в дистанционна форма на обучение.  

Всяка една социална услуга има разписани политики и процедури, разработени програми за 
развитие, отговарят на стандартите за качество за предоставянето на социални услуги и разполага 
с квалифициран персонал. ДЦДМУ-СГ с програма по Ранна интервенция се превърна, в успешна 
превантивна услуга, която дава възможност на семейства и деца да преодолеят изолацията, в 
която се намират, като се подкрепят от специализиран екип и им се осигурява възможност за 
срещи и общуване с други хора. Обратната връзка, която получаваме от потребителите, 
свидетелстват за необходимостта от тази услуга и нейната успешност.  

Специалистите от почасовите услуги (ЦСРИ-Детски кът за развитие в Русе и ЦСРИ-Таралежи – 
София) се включиха в редица дейности за подкрепа на месно ниво. В Русе: за кризисни 
интервенции от различен характер  в три училища  и разкритата телефонна линия на община Русе 
за оказване на психологическа подкрепа по време на епидемиологичната обстановка. В ЦСРИ 
„Таралежи“ в София се отчита тенденция за увеличаването на броя случаи, по които към момента 
на представянето на социална услуга текат съдебни процедури, въз основа на които Отделите 
„Закрила на детето” са изисквали от екипа на ЦСРИ „Таралежи” становища и/или 
специализирани психологически оценки. Тези данни сочат, че ЦСРИ „Таралежи” е разпознавана 
и търсена услуга, при казуси касаещи семейната динамика, както и при придружаването на деца 
и техните родители в тези трудни и деликатни житейски ситуации.  
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1. Социални услуги предоставяни на територията на Столична община  

1.1. Резидентни услуги:  

Управлението на ЦНСТДМУ „Слънце“, ул. Погледец 21, район Слатина е възложено от 
Столична община на Сдружение „Дете и пространство“, със заповед №СОА19-РД09-
1961/13.12019г. и договор за възлагане на социални услуги №СОА20-ДГ56-234/20.03.2021г. 

Целевата група е: Деца до 18 години с тежки физически и/или умствени увреждания, за които до 
момента на настаняването им в ЦНСТДМУ не е имало възможност да бъдат отглеждани в 
биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.  

Резидентната услуга е подходяща също така за младежи – лица до 35 годишна възраст, с тежки 
физически и/или ментални увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в 
биологичното им семейство или да водят самостоятелен начин на живот. 

Към момента в ЦНСТДМУ „Слънце“ са настанени 7 деца и младежи, като 3 от тях са от 
закрития ДДМУИ „Св. Петка“ в с. Могилино, 2 деца от ДДМУИ в страната,1 дете от ЦНСТ и 1 
дете от биологично семейство. Децата и младежите са с тежки ментални и физически 
увреждания. 

През 2020 г. броят на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ “Слънце“ - Слатина е 7, при 
капацитет 8. Няма движение. Капацитетът на ЦНСТДМУ е оптимален спрямо тежкото 
здравословно състояние на потребителите и специфичните им потребности, които персоналът се 
старае да задоволява максимално, като се отчитат възможностите за индивидуално развитие на 
всяко едно дете или младеж. 

На децата и младежите е осигурена разнообразна и питателна храна, съобразена с възрастовите 
и индивидуални особености. Храната се приготвя на място от детегледачките по предварително 
изготвено меню, а продуктите се осигуряват от управителя на услугата и се следи за тяхното 
качество, хранителна стойност и срок на годност. Поддържа се стриктна документация относно 
хранителните продукти и менютата. Има определен отговорник за изготвянето на менютата 
/детегледачка, която е завършила курс по готварство/. 

В ЦНСТДМУ всяко дете/младеж има легло, лично шкафче, дрехи и вещи. Поради физическите 
затруднения и психично страдание децата и младежите не участват активно в избора на дрехи. 
Екипът проявява интерес и чувствителност по отношение на важните за някои деца и младежи 
предмети /играчки и други/. Помещенията, в които са децата и младежите, са обезопасени и на 
екипа периодично се дават насоки, свързани с гарантирането на безопасността им. Към момента 
на смяна е една детегледачка, която полага грижи за базовите потребности на 7 деца и младежи 
с тежки умствени и физически заболявания, готви, пере, чисти, извежда децата, вдига ги сама, 
грижи се за емоционалния им комфорт и т.н. Продължаваме да работим с намален брой на 
детегледачки. 

Децата, които са на медикаментозна терапия редовно приемат предписаните им лекарства и при 
необходимост се търси лекарска помощ. Всички имаха консултация от психиатър и на някои от 
тях смяна на лекарства. Осъществяват се супервизии, при необходимост, провеждани от 
психолог /Теодора Павлова/. Супервизията оказва благоприятно влияние на служителите и се 
наблюдава развитие в тяхната работа, както и положителна промяна в отношенията на екипа с 
децата/младежите. 

С децата и младежите работи социален асистент, назначен с външно финансиране, на граждански 
договор – 4 ч. дневно. Той подкрепя децата и детегледачките в ежедневието им. Осигуряват се 
подходящи занимания и индивидуален подход към всяко от децата/младежите. Социалният 
асистент ги следва  в техните преживявания и открития и ги запознава с околния свят, 
извеждайки ги навън. 
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С външно финансиране при нас идва два пъти седмично рехабилитатор. Младежите се чувстват 
много добре от процедурите. 

През 2020 г. потребителите имаха различни занимания с възрастните: пеене, слушане на музика, 
рисуване, различни игри, гледане на филмчета. Осигурен им е както контакт, обгрижване и 
назоваване на някои от техните преживявания и състояние, така и достатъчно лично 
пространство. Работи се по посока приучване на елементарни дейности по обслужване и 
изграждането на пространствено-времеви ориентири. Това поддържа и спокойствието им чрез 
предвидимостта и последователността на ежедневните занимания. Поддържа се постигнатия 
напредък по отношение на емоционалното състояние и прояви на психично страдание. 
Подобрява се тяхна самостоятелност. 

Всички младежи са ученици и при тях  идва специален педагог от ЦСОП .  

От 13.03.2020 г. започна епидемиологичната обстановка в България поради COVID 19. Съгласно 
действащите разпоредби за децата и младежите е преустановено посещението им в почасови 
услуги. Не се проведе планираната почивка в Момин проход поради COVID 19. 

В услугата постъпиха парични и хранителни дарения, предпазни средства и препарати за 
дезинфекция. Направи се частичен ремонт на къщата с помощта на дарители. 

Управлението на ЦНСТДМУ „Св. Стилиян“ – ж.к. Люлин, бл. 015, вх. Б, ет. 1, ап. 19, район 
Люлин е възложено на 20.03.2020 г. от Столична община на Сдружение „Дете и пространство”, 
със заповед №СОА19-РД09-1960/13.12.2019г.и договор №СОА20-ДГ56-233/20.03.2020г. 

Броят на настанените деца в ЦНСТДМУ „Св.Стилиян“ - Люлин е 6, при капацитет 6. Няма 
движение на потребителите през изтеклият период. 

В ЦНСТДМУ с децата през цялата година се работи за изграждане на умения и навици за лична 
хигиена, умения за самостоятелно обслужване, умения за общуване в социална среда и трудови 
умения и навици - цветарство и градинарство, готварство. 

Дейностите в ежедневието имат за цел да стимулират познавателните и социални умения на 
децата, да обогатяват техните знания и развиват любопитството им към заобикалящия ги свят. В 
тези дейности децата общуват помежду си, с обгрижващите възрастни и хора от близката 
социална среда – училище, квартал, вход, близки приятели и родители, като стремежът е в 
изграждане на здравословна и сигурна привързаност и поддържане на спокойствието на децата 
и тяхното емоционално благополучие. 

С децата се среща онлайн психолог от ЦСРИ „Таралежи“, и трудотерапевт /три пъти седмично в 
ЦНСТ до м. ноември/, който подкрепя тях и детегледачките в ежедневието им и подпомагат 
Организацията на работа в центъра. Работят в ателиета и успешна арт терапия. Социалният 
работник и възпитател /за два месеца по външно финансиране/, помагаха за научаване на уроците 
и писане на домашни за следващия учебен ден в онлайн обучението.  

През 2020г. всички деца са ученици, като по-голяма част от учебния процес се проведе 
дистанционно. Справят се с учебния материал, според възможностите си. За дистанционната 
работа на децата по проект бяха осигурени компютърна модификация, а от дарители - таблети и 
лаптоп. 

Едно от децата, което има хронично бъбречно заболяване посещава училище според 
здравословното му състояние. Понякога детето има нужда от повече почивка. Влиза два пъти 
планова в болница, за да му се изпишат лекарства по здравна каса. 

През цялата учебна година с децата в училище работят ресурсен учител и логопед един път 
седмично, независимо от онлайн обучението. 
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На децата, на които им беше изтекъл срока за ТЕЛК, беше направен нов и психиатрична оценка 
от д-р Борисова. 

Най – малкият ни потребител тръгна на детска градина в специализирана група за деца със СОП 
в ЦГ „Ябълкова градина“ № 101. 

През годината на децата бе осигурена подкрепа за осъществяване на контакти със семействата 
им, с приятели и значими за тях хора. Те се срещаха с родителите си всеки месец на територията 
на центъра или в близост. 

На всички деца през годината се празнуваха рождените им дни с много настроение, лакомства и 
подаръци. За съжаление не можехме да каним гости, освен техните родители. Тази година децата 
не ходиха на почивка, поради COVID 19. Бяха на еднодневна екскурзия до зоопарк Алис в село 
Лесковец. 

Осъществиха се супервизии на екипа, при необходимост, провеждани от психолог /Блага Банова, 
Весела Банова/. Супервизията оказва благоприятно влияние на служителите и се наблюдава 
развитие в тяхната работа, както и положителна промяна в отношенията между екипа и децата. 

Направи се частичен ремонт на апартамента с помощта на дарители. 

1.2. Център за социална рехабилитация и интеграция – „Таралежи“ - София 

УПРАВЛЕНИЕТО на ЦСРИ – бул. „Цар Борис III” № 128 e възложено на 01.09.2019г. от 
Столична община, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 3 от Закона на социално подпомагане, 
Заповед №СОА18-РД09/30.08.2018 г. на кмета на Столична община и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Договор 
№СОА18-ДГ50-1649/30.08.2018 г. със СДП. 

Основната цел на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е подобряване качеството на 
живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие, в общуването, в адаптацията, имащи 
психично страдание и намаляване на рисковете, които водят до социалното им изключване и 
изолации. 

В рамките на услугите, които предлага Центъра за всеки потребител се определя индивидуално 
подходящ комплекс от индивидуални и/или групови терапевтични грижи/услуги, които се 
изготвят на клинично обсъждане на мултидисциплинарния екип. През 2020 г. в ЦСРИ 
„Таралежи“ са сключени общо 108 договора за предоставяне на социална услуга.  

През 2020 г. в ЦСРИ „Таралежи” е оказана подкрепа на общо 63 деца и техните семейства или 
полагащи грижа за тях възрастни. 58 от тях са с издадени направления или заповеди за работа 
от Отдел „Закрила на детето”, със срок за ползване на услугата минимум 3 месеца. Средната 
продължителност на издадените направления през годината е 6 месеца – това е най-често 
посочвания период за работа от О“ЗД”, а на заповедите е 1 година.  

В сравнение с 2019 г., потребителите, с издадени направления от О“ЗД“, на които е предоставена 
социална услуга в ЦСРИ „Таралежи“ са два пъти повече - през 2019 г. са 27, а през 2020 г. са 58. 
Потребителите, на които е предоставена дългосрочна терапевтична работа, посредством 
издаване на ново направление за работа или сключване на договор, като самозаявили се за 2019г. 
са 8, а за 2020 г. са почти три пъти повече 23. Също така, през 2020 г. година са проведени три 
пъти повече консултации и срещи с родители, на деца, посещаващи ЦСРИ „Таралежи“, това са 
297 срещи с родители, в сравнение с 99 срещи през 2019 г.  

През 2020 г. екипът на ЦСРИ „Таралежи“ пое психологическото консултиране и терапевтичната 
работа с 16 родители на деца, ползващи услугата, за които има издадени направления от О“ЗД“.  

През 2020 г. проведените екипни и работни срещи в ЦСРИ „Таралежи“ са 49 и са два пъти повече 
в сравнение с проведените през 2019 г. – 24.  



 ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО 
 

 10 

Един от най-важните анализи, качествено и количествено, през 2020 г., който се отчита, въпреки 
въведената епидемиологична обстановка в Република България и преминаването в дистанционна 
форма на работа в ЦСРИ „Таралежи” (за период над два месеца) е, че средният брой потребители 
ползвали социална услуга в ЦСРИ „Таралежи” е 50 потребителя. През пролетно-летния сезон 
(май-юли месец) потребителите, ползващи социална услуга са били между 57 и 59. Известен спад 
се наблюдава в края на годината, което се обвързва с изтичането на направленията, които през 
2020 г. са били издавани предимно за срок от 6 месеца, като не са падали под 42 потребители на 
месец.  

Друга тенденция, която се отчита през изминалата 2020 г., е увеличаването на броя случаи, по 
които към момента на предоставянето на социална услуга текат съдебни процедури, въз основа 
на които Отделите „Закрила на детето” са изисквали от екипа на ЦСРИ „Таралежи” да изготви: 
4 доклада (становища) за проведена индивидуална терапевтична работа с деца и 2 
специализирани психологически оценки от проведена работа с деца. Тези данни сочат, че 
ЦСРИ „Таралежи” е разпознавана и търсена услуга, при казуси касаещи семейната динамика, 
както и при придружаването на деца и техните родители в тези трудни и деликатни житейски 
ситуации.  

Поради нововъзникналата пандемична обстановка и въведените мерки в страната през месец 
март 2020 г., екипът на ЦСРИ „Таралежи” прояви гъвкавост и творчество, адаптирайки се към 
тази ситуация и успя да изготви, представи и разпространи 10 писмени материала, насочени 
предимно към родители на деца по време на изолация („Уроци по живо общуване с детето”). 
Уроците са популяризирани чрез фейсбук страница на услугата ЦСРИ „Таралежи”, също са 
предоставяни на родителите в електронен вариант и са използвани от проекта „Приеми ме“ към 
Областните екипи по приемна грижа и приемните родители. АСП са направили анализ на 
обратните връзки от използването на тези уроци от ОЕПГ и приемните родители в цялата страна, 
който можем да бъде предоставен при необходимост. Анализът показва лесното приложение и 
полезността на изготвените от екипа на ЦСРИ „Таралежи”, материали.  

Данните показват интензифициране на работата на ЦСРИ „Таралежи“. Забележителното е, че 
това се случва в условията на пандемията Ковид 19, която наложи в първата половина на 
годината да се прекратят срещите с потребителите на живо и да се премине единствено на 
консултиране и работа в онлайн режим. В този период екипа на ЦСРИ „Таралежи” получи 
ежеседмична подкрепа от терапевтичния екип на СДП, чиито срещи за обсъждане на случаи 
започнаха да се провеждат всеки понеделник.  

Особено важна е цифрата, която показва интензификацията на работа с родители. Тежестта от 
режима на изолация за продължителен период от време падна върху родителите и ЦСРИ 
„Таралежи” се оказа на нивото на ситуацията, като успява да организира и предоставя подкрепа 
за тях. 

Въз основа на представените данни можем да направим извода, че ЦСРИ „Таралежи“ и неговата 
терапевтична програма се оказаха изключително адекватни и ползотворни в условията на 
пандемия.  

2. Социални услуги в  предоставяни на територията на Община Русе 
2.1 . Резидентни услуги  
ЦНСТ „Вяра“ – област Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Будапеща“ 2 а 

ЦНСТ- 2 – област Русе, общ. Русе, град Русе, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20 А 

Центровете за настаняване от семеен тип в град Русе са резидентна социална услуга, при която 
малка група деца и младежи живеят в среда, близка до семейната.  
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От месец септември 2009 година, Сдружението управлява Център за настаняване от семеен 
тип -2, в който има настанени деца и младежи от ДДМУИ с. Могилино. Сключен е договор за 
управление с Община Русе № 3076/15.07.2016 г. Към 2020 г. броя на настанените деца и 
младежи са 8 от капацитет 10. 

От месец април 2015 година, Сдружението управлява Център за настаняване от семеен тип 
„Вяра“, който е създаден по проект: „Нашите деца са нашата отговорност“ – разкриване на 
комплекс от резидентни услуги в Община Русе. Сключен е договор за управление с Община Русе 
Договор № 3849/30.03.2018 г. Към 2020 г. капацитета на центъра е запълнен и в него са 
настанени 14 деца и младежи. 

В центъра има назначен персонал, който осигурява на децата и младежите 24-часова грижа. В 
ЦНСТДМУ 2 са назначени на трудови договори 5 бр. детегледачки, 0,5 Управител, 0,5 социален 
работник, 1 бр. социален педагог, 0,5 техник поддръжка /шофьор / и 0,5 домакин. В ЦНСТДМУ 
„Вяра“ са назначени 6 бр. детегледачки, 0,5 Управител, 0,5 социален работник, 1 бр. специален 
педагог, 0,5 техник поддръжка /шофьор / и 0,5 домакин. В двата центъра на граждански договор 
има назначена медицинска сестра и супервизьори, които подкрепят работата на персонала.  

Социалната услуга  Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Вяра” 
– Русе, се предоставя в сграда специално строена за целта по проект на МРРБ, намираща се в гр. 
Русе, ул. „Будапеща” № 2 А. 

В така наречените къщички, за децата и младежите се полагат 24-часови грижи, които 
задоволяват техните нужди и интереси. Уютната и благоприятна за тях среда допринася за 
тяхното развитие, като всяко едно дете има своя собствена уникалност, своето различие, талант, 
интереси, своята ценност към живота. По голямата част от децата и младежите ходят на училище, 
на Дневен център за деца и младежи с увреждания, общуват с различни хора извън къщичките, 
ходят на летни лагери. Ето тези малки на пръв поглед неща ги правят щастливи и ги карат да се 
чувстват част от нашето общество. Живота в тази приятна за тях среда им помага да изградят 
умения, знания, навици и да опознават света около себе си. Както във всяко нормално семейство, 
така и в центровете от семеен тип, всички заедно празнуваме лични и национални празници. За 
децата и младежите се осигуряват подаръци и различни изненади, които се осигуряват от 
съпричастни към съдбата на децата дарители. Децата и младежите са силно превързани към 
персонала, който полага грижи за тях, а те самите помежду си са приятели и си помагат. Част от 
децата и младежите изработват различни изделия от подръчни материали, които се предлагат и 
продават на базари. В двата центъра храната се приготвя всекидневно, с участието на децата и е 
съобразена с техните желания и разбира се заболявания.  

Екипът, работещ в центровете е отдаден на работата си и поддържа подхода, че да си различен 
не е недостатък, а предимство и възможност и че всеки човек трябва да има своя шанс да се 
развива, да се радва на живота и да постигне и покаже пълния си потенциал. Обществото все още 
не е достатъчно запознато какво е Център за настаняване от семеен тип и какво се случва в него. 
Затова ние всяка година организираме и провеждаме „Ден на отворените врати“, където всеки 
човек може да посети центровете и да види със собствените си очи какво всъщност правим.  

Основни дейности на Сдружението са развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и 
междуинституционалното сътрудничество в областта на психо-социалната работа с деца; 
организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и семинари и разработване и 
разпространение на информационни и методически материали; развитие на услугите за 
подкрепа, разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите 
в областта на грижите за деца; предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипите 
работещи в двата центъра.   
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През 2020 г. екипите са преминали обучения и супервизии, с цел развиване на професионалния 
капацитет. Оказва се методическа подкрепа на екипите за работа с деца и младежи с увреждания. 
По време на регулярните срещи се обсъждат текущи въпроси, свързани с децата и информацията 
за тях, която да се вписва във личните им дневници за развитие. В центровете се провеждат 
ежемесечни оперативки, на които се обсъждат въпроси, свързани с ежедневните дейности. 
Ежегодно се провеждат годишни атестации на персонала.  

Поради спецификата на заболяванията на децата и младежите, които са настанени в двата 
центъра е осигурено медицинско лице, което ежедневно приготвя предписаните медикаменти, 
проследява приема им и здравословното им състояние. Поддържа се контакт с личния лекар на 
децата/ младежите и при необходимост се извършват прегледи и консулти.  

Децата и младежите ползват социална услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания 
„Мечо Пух“, също управляван от Сдружение „Дете и пространство“, където различни по вид 
специалисти, сред които кинезитерапевти и ерготерапевти предоставят специализирана 
терапевтична помощ, с цел задоволяване на ежедневните им здравни и рехабилитационни 
потребности.  

Със специалистите, които работят в двата центъра се провеждат индивидуални и групови 
занимания. Работи се в посока развитие на фина моторика и овладяване и развитие на умения 
според индивидуални особености на децата. Използват се техники от музико и арт терапията, 
правят се разходки на открито, моделиране и творчество, насочени към развитие на фината 
моторика, творческо мислене и образователни дейности. Децата и младежите се включват в 
разходки, придружавани от някой специалист или служител, с цел усвояване на нови социални 
умения като пазаруване, социални контакти в общността и усвояване на подходящ модел за 
поведение с хора извън къщата. Редовно се закупуват дрехи и обувки, тъй като децата ежедневно 
посещават училище и дневен център и екипите се стремят да бъдат добре облечени, за да не се 
чувстват по-различни от останалите деца. С цел подобряване на социалното общуване и 
адаптация на децата и младежите от Центъра, една част от тях, посещават фризьорски салони за 
намаляване и оформяне на косата. Тези дейности се превръщат в едно значимо и вълнуващо за 
тях социално събитие. Някои от тях периодично посещават болнични заведения в град София за 
контролни прегледи, поради здравословни проблеми.  

Част от децата и младежите се посещават от близки и роднини в центровете. Срещата се 
наблюдава от служителите, работещи в ЦНСТДМУ и се описват и прилагат в социалните досиета 
на децата и младежите.  

През 2020 година децата и младежите постигнаха напредък в развитието си с помощта на 
специалистите, които работят с тях. Бяха планирани много дейности и развлечения, които за 
съжаление не можаха да се осъществят предвид пандемията която засегна цяла България и при 
която бяха взети строги мерки. На 13.03.2020 г., във връзка с наложеното извънредно положение 
в Р България за COVID 19, са спазени всички Заповеди на кмета на Община Русе и Председателя 
на СДП. В центъра са отменени всички практики и стажове на студентите, наложен е напълно 
ограничен достъп на външни лица и децата и младежите не посещават социални услуги в 
общността. Изготвени са мерки и Заповеди за дезинфекция на персонала и децата.  

През цялата година единствената цел и задача на СДП и управителите на социалните услуги беше 
да опазват живота и здравето на децата и младежите и на служителите.  

Партньорски отношения имаме и с Русенски университет. Студенти от специалностите 
„Социални дейности”  използват ЦНСТДМУ като база за практика и обучение, които през 
годината поддържаха с нас онлайн връзка.  

 



 ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО 
 

 13 

По време на извънредната обстановка се наруши баланса на ежедневни дейности, с които децата 
и младежите бяха свикнали, но с помощта на екипът и външните ни специалисти успяхме да 
овладеем ситуацията, като се проявява гъвкавост и творчество, с цел адаптиране към тази 
ситуация.  

Центровете за настаняване от семеен тип, е домът на настанените деца и младежи и в него те 
получават любов, закрила, радост и забавления. Това е едно голямо семейство, което е изпълнено 
с щастливи лица и един грижовен персонал, с големи сърца, подкрепян от доброто управление 
на сдружението.  

2.2. Социални услуги в общността  

2.2.1. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“ 

Управление на ДЦДМУ-СГ „Мечо Пух”- Русе. След спечелен конкурс, съгласно  Договор 
№3265/02.12.2016 г. и Анекс към договора от 31.07.2017 г., община Русе предоставя за 
управление Дневен център за деца и младежи – седмична грижа „Мечо Пух” на Сдружение „Дете 
и пространство”. 

Социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа „Мечо Пух” 
– Русе се предоставя в сграда общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Искър” № 41, 
описана в АОС № 5661 от 06.02.2009 г., в помещение в северен корпус на първи етаж с обща 
площ 203,55 кв. м. и в помещение в северен корпус на втори етаж с обща площ 179,27 кв. м., 
съгласно Договор № 3265/02.12.2016 г.  

Капацитетът на социалната услуга е 20 /двадесет/ потребители, от които 12 места за целодневна 
или седмична грижа и 8 места полудневна грижа или индивидуална терапевтична работа. 
Обслужващият персонал от специалисти по методика е 12 щата. Услугата е предназначена за 
деца и младежи от 3 до 18 г. / 20г., ако са учащи/ с двигателни, зрителни, ментални, множествени 
увреждания и психични страдания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар-
специалист или ТЕЛК и техните семейства от Община Русе, които се нуждаят от работа със 
специалисти за разширяване на възможностите за социално включване. Посочената целева група 
е сред най-рисковите групи, застрашени от социално изключване в българското общество. 
Потребители на услугата могат да бъдат както деца с увреждания, отглеждани от своите 
родители, семейства на близки и роднини и в приемни семейства, така и деца с увреждания, 
настанени в услуги от резидентен тип, а също така и родители на деца с увреждане.  

Основната цел, която е водеща в нашата дейност и е заложена и в 5 годишната програма за 
развитие, е подобряване качеството на живот за деца със специални потребности и психично 
страдание, и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация. 
Предоставяне на социални услуги за подкрепа на уязвимите семейства. 

Поставените цели, да предоставяме комплекс от услуги за цялостно обслужване на деца и 
младежи през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравни 
и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти, 
почасова рехабилитация и консултиране се реализират, чрез изпълнение на индивидуалните и 
групови сесии с потребителите. 

При капацитет 20 потребители, съгласно Договор за предоставяне на социална услуга - 12 места 
са за целодневна и/или седмична грижа и 8 места за деца на полудневна и почасова грижа. През 
годината са преминали 48 деца и младежи: постъпили 23, напуснали 25. Основната причина за 
„напускане” обикновено е изтекъл срок на направлението и подновен след това или навършена 
допустима възраст за предоставяне на социалната услуга. 
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Към 31.12.2020 г., услугата ползват 23 деца и младежи с увреждания, настанени в услуги от 
резидентен тип – ЦНСТДМУ „Вяра” – 2 потребител на дневна грижа, 3 на полудневна и 1 
потребител на почасова; ЦНСТДМУ 1 - 2 потребители на полудневна грижа и ЦНСТДМУ 2 – 2 
потребители на дневна грижа; 13 потребители от семейство – 11 дневна грижа, 1 полудневна и 1 
почасова грижа. 

Всички деца, настанени в ДЦ са с направление от О“ЗД“, имат ЕР на ТЕЛК с % на инвалидност 
от 80 до 100%. Със 100% инвалидност са 13 деца, с над 90% - 4 деца, с над 80% - 6 деца, 
Преобладаващи заболявания: Генерализирано разстройство на психологичното развитие – 
синдром на ранен детски аутизъм – 12 деца; Дълбоко и тежко умствено изоставане - 5 деца; 
Умерено умствено изоставане – 2 деца; ДЦП и спастична квадрипареза - 6 деца, ВСМ – 2 деца, 
ЕРI – 4 деца, Аноксично увреждане на гл. мозък с мултикистична енцефалопатия 1 дете, 
хидроцефалия - 3 Всички деца имат по повече от едно заболяване. 

Сформиран е екип от специалисти, с което е осигурен ресурсния капацитет за цялостното 
обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и 
личните контакти, почасова рехабилитация и семейно консултиране. Координацията и 
управление на финансова и техническа отчетност се осъществява от ръководител, работата на 
който се подпомага от счетоводител. 

Традиционно работим с веригата магазини Технополис и Практикер – за всеки празник – Коледа, 
Баба Марта, Великден предоставяме, поздравителни картички, мартеници и сувенири, за което 
получаване дарения в натура: ДВД плеър, цветно мастило за принтер, външен хард диск, общо 
на стойност 300 лв. – 21.05.2020 г.; тонколони и уеб камери за реализация на дистанционната 
работа, сандвичмейкър и чопър за ателие „Готварство”- обща стойност 300 лв. на 10.12.2020 г.; 
детски дрехи на стойност 100 лв., предоставени за нуждите на ЦНСТ; Фондация „Направи добро 
за някой непознат” дари 2000 лв. за закупуване на керамична пещ за нуждите на ателие 
„Грънчарство”; Сдружение „Операция плюшено мече” – индивидуални коледни подаръци на 
стойност 690 лв. 

През 2020г продължава работата по следните  програми и проекти: ДЦДМУ-СГ „Мечо Пух” 
работи в близко сътрудничество с Фондация „За децата в риск по света”. Сключен е Договор за 
партньорство № 13/04.01.2016г., продължение на Договор № 40 от 01.09.2014 г. Фондацията е 
представлявана от Росица Богалинска в качеството си на Програмен мениджър. С Фондацията 
работим по 2 програми:  

§ „Музика в действие”- от Фондацията са осигурени: музикални инструменти и играчки, 
дискове със специално подбрана музика. Има описание на инструментите и музиката, 
която се слуша. Музикалният педагог е обучен да работи по тази програма. 

§ „Библиотека на играчката” – от Фондацията е осигурен набор от образователни играчки 
за индивидуални занимания. Има назначен „библиотекар” на доброволни начала, който 
съхранява играчките, предоставя ги за игра, наблюдава проявения интерес към кои 
играчки е насочен, прави месечни отчети и ги предоставя на НПО. 

Партньорски отношения имаме с Русенски университет. Студенти от специалностите  „Социални 
дейности” използват ДЦ като база за практика и обучение, провеждане пред дипломен стаж. 

Във връзка със създалата се ситуация от разпространение на вирусна инфекция Грип тип В и 
Корона вирус COVID 19 от м. Март 2020 г., бяха предприети спешни мерки, относно 
оптимизиране на работния процеси ограничаване на заразата. 
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Извърши се огромна организационна работа по превенция: разяснителна дейност сред 
родителите и децата относно личното предпазване от вирусна инфекция, запознаване с указания 
и инструкции на СЗО, онагледени с нагледни материали, поставени на видно място в ДЦ; въведен 
бе засилен дезинфекционен режим; строг пропускателен режим на входа на ДЦ - родителите 
предаваха децата от входната врата и не се допускаха в сградата; осигурени маски за персонала 
и дезинфектанти; проведен е извънреден инструктаж, като материалите са систематизирани в 
отделна папка. Извършена бе цялостна дезинфекция на подове, помещения, дидактични 
материали и играчки. 

Със Заповед на Кмета на община Русе, ДЦ бяха затворени, с цел изпълнение на Указания на 
Националния оперативен щаб  

За периода от 16.03.2020 г. до 20.03.2020 г. целият персонал бе в платен годишен отпуск, 
съгласно заповед  на Председателя на СДП. Като дежурен е оставен само Управителят на ДЦ за 
осигуряване на непрекъснат контакт с представители на общинските и здравни власти. 
Предприети бяха организационни действия за организиране работата с потребителите 
дистанционно. 

Изготвени бяха индивидуални работни графици за работа онлайн. Изработени бяха 
индивидуални програми от ерготерапевт, логопед, специален педагог, кинезитерапевт. 

Услугата направи регистрация за безплатно ползване на виртуална стая в Zoom, от където се 
извършват консултациите, ежедневните екипни срещи, супер визиите. От 25.03.2020 г. ДЦ 
стартира дистанционна форма на работа с потребителите. 

Въпреки извънредната ситуация през 2020 г. е оказана подкрепа на общо 48 деца и младежи и 
техните семейства. Наблюдава се стабилитет в движението на потребителите, сравнени с 
предходната година, въпреки епидемиологичната обстановка и временното спиране на нови 
насочвания към ДЦ. 

През отчетния период целевите групи бяха включени в  дейности, организирани с цел, 
стабилизиране и подобрение на психо-емоционалното им състояние, по-вече игри на открито, 
песни, спортуване в зала и разходки на открито. Отчетният период бе труден и тежък за 
реализиране както за деца и родители, така и за специалистите 

Подкрепата, която оказахме на потребителите и техните семейства, спомогнаха много за 
запазване на доброто емоционално и психическо състояние на децата и младежите, а техните 
родители почувстваха подкрепата за справяне със създалата се  кризисна ситуация. 

2.2.2. Социална услуга за пълнолетни лица – ДЦПЛУ 

Управление на ДЦПЛУ- Русе 

След спечелен конкурс, съгласно Договор №3642/20.10.2017 г., община Русе предоставя за 
управление Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на Сдружение „Дете и 
пространство”. 

Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Русе се предоставя в 
сграда публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Искър” № 41, описана в 
АПОС № 5661 от 06.02.2009 г., в помещение: от сутерена помещение с площ 48,20 кв., от първи 
етаж помещение с площ 102,75 кв. м. и входно фоайе с площ 22,79 кв. м., от втори етаж 
помещение с обща площ 142,83 кв. м., съгласно Договор № 2087/21.10.2014 г.  

Капацитет на социалната услуга е 25 /двадесет и пет/ потребители, обслужвани от 10 души 
персонал, съгласно Методика за определяне числеността на персонала. Предоставянето на 
социалната услуга е обезпечено с държавната издръжка за съответната година съобразно 
нормативните изисквания. 
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Услугата е предназначена за пълнолетни лица с увреждания, навършили 18 години, които се 
нуждаят от работа със специалисти за разширяване на възможностите за социално включване, 
диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар-специалист или ТЕЛК и техните 
семейства от Община Русе. Посочената целева група е сред най-рисковите групи, застрашени от 
социално изключване в българското общество. Потребители на услугата могат да бъдат 
пълнолетни лица с увреждания от 18 до 35 години, отглеждани от своите родители, семейства на 
близки и роднини, пълнолетни лица с увреждания от 18 до 35 години, настанени в услуги от 
резидентен тип и родители на младежи с увреждане.  

Основната цел, която е водеща в нашата дейност и е заложена и в 5 годишната програма за 
развитие, е подобряване качеството на живот за деца със специални потребности и психично 
страдание и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация. 
Предоставяне на социални услуги за подкрепа на уязвимите семейства. Поставените цели, да 
предоставяме комплекс от услуги за цялостно обслужване на пълнолетни лица с увреждания през 
деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, рехабилитационните 
потребности, организация на свободното време и личните контакти, почасова рехабилитация и 
консултиране се реализират, чрез изпълнение на индивидуалните и групови сесии с 
потребителите.  

При капацитет 25 потребители, съгласно Договор за предоставяне на социална услуга. През 
годината са преминали 110 пълнолетни лица с увреждания: постъпили 39, напуснали 33. 
Основната причина за „напускане” е изтекъл срок на направлението и подновен след това. На 6 
потребители са продължени договорите. Към 31.12.2020 г. потребителите, ползващи социална 
услуга са 44 пълнолетни лица с увреждания. 

Сформиран е екип от специалисти, с което е осигурен ресурсния капацитет за цялостното 
обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на 
ежедневните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните 
контакти, почасова рехабилитация и семейно консултиране. Координацията и управление на 
финансова и техническа отчетност се осъществява от ръководител, работата на който се 
подпомага от счетоводител. 

Традиционно работим с веригата магазини Технополис и Практикер – за всеки празник – Коледа, 
Баба Марта, Великден предоставяме, поздравителни картички, мартеници и сувенири, за което 
получаване дарения в натура: ДВД плеър, цветно мастило за принтер, външен хард диск, общо 
на стойност 300 лв. – 21.05.2020 г.; тонколони и уеб камери за реализация на дистанционната 
работа, сандвичмейкър и чопър за ателие „Готварство”- обща стойност 300 лв. на 10.12.2020 г.; 
детски дрехи на стойност 100 лв., предоставени за нуждите на ЦНСТ; Фондация „Направи добро 
за някой непознат” дари 2000 лв. за закупуване на керамична пещ за нуждите на ателие 
„Грънчарство”; Сдружение „Операция плюшено мече” – индивидуални коледни подаръци на 
стойност 1320 лв. 

Изпълнявани програми и проекти през отчетния период: ДЦПЛУ работи в близко 
сътрудничество с Фондация „За децата в риск по света”. Сключен е Договор за партньорство 
№13/04.01.2016г., продължение на Договор № 40 от 01.09.2014 г. Фондацията е представлявана 
от Росица Богалинска в качеството си на Програмен мениджър. С Фондацията работим по 2 
програми:  

§ „Музика в действие”- от Фондацията са осигурени: музикални инструменти и играчки, 
дискове със специално подбрана музика. Има описание на инструментите и музиката, 
която се слуша. Музикалният педагог е обучен да работи по тази програма. 
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§  „Библиотека на играчката” – от Фондацията е осигурен набор от образователни играчки 
за развитие на памет, логика, въображение, ролеви игри, дейности от ежедневието, за 
индивидуални занимания. Има назначен „библиотекар” на доброволни начала, който 
съхранява играчките, предоставя ги за игра, наблюдава проявения интерес към кои 
играчки е насочен, прави месечни отчети и ги предоставя на НПО. 

Партньорски отношения имаме с Русенски университет. Студенти от специалностите „Социални 
дейности” използват ДЦ като база за практика и обучение, провеждане пред дипломен стаж. 

Към 31.12.2020 г., услугата ползват 44 пълнолетни лица с увреждания, настанени в услуги от 
резидентен тип – ЦНСТДМУ „Вяра” – 6 потребител на полудневна; ЦНСТДМУ 1 Р.К. - 4 
потребители на полудневна грижа и ЦНСТДМУ 2 – 5 потребители на полудневна грижа; 
ЦНСТДМУ „Надежда”13 потребители на полудневна грижа; ЦНСТДМУ „Любов” – 12 
потребители на полудневна грижа и от семейство – 4  на полудневна грижа. 

В социалната услуга за пълнолетни лица с увреждания, застрашени от социално изключване и 
техните семейства, потребителите със специални потребности получават индивидуални и 
групови грижи, които подпомагат психичното им спокойствие, оптималното развитие на 
способностите им и включването им в социалния живот. Предоставяната подкрепа спомага за 
намаляването на чувството им за изолация от обществото, помага им да станат по-сигурни. 
Услугата позволява на пълнолетни лица с увреждане, отглеждани в семейна среда или в услуга 
от резидентен тип да получат безплатно специализирана терапевтична помощ – кинезитерапия, 
ерготерапия, психологическо консултиране и терапия, качествени услуги за цялостно 
обслужване на младежите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните здравни и 
рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти. 
Предоставяне на специализирана подкрепа на семействата на младежи с увреждане: семейно 
консултиране, включване на родителите в родителски групи за взаимопомощ и подкрепа. От 
21.10.2020 г., поради положителни резултати на Ковид 19, бе преустановено посещението на 
потребителите от ЦНСТДМУ 1. С превантивна цел, управителят на ЦНСТДМУ „Любов” и 
„Надежда” също прекрати посещенията. В ДЦ се работеше само с ЦНСТДМУ 2 и потребителите 
от семейства. 

За постигане на поставените цели относно подобряване на здравословното състояние и развитие 
на потребителите, и поддържане на спокойствието им, работата в дневния център е организирана 
на базата на индивидуални сесии, провеждани от специалистите с всеки потребител в зависимост 
от неговите потребности, и терапевтични ателиета с различна тематика, които се видоизменят 
спрямо интересите и желанията на младежите. През тази тежка година, във връзка с наложената 
карантина и локдаун, и отново  стартиралата директна работа с потребителите е въведена  гъвкава 
организация. Не се допуска смесване на потребители от различни ЦНСТДМУ и от семейства. 
Изготвен е индивидуален седмичен график за работа, спазват се изискванията за дистанция и 
дезинфекция. Важни опори в тези дейности са позицията на възрастния като не застрашаващ, 
недирективен и не изискващ, и осмислянето на случващото се за младежа по време на 
индивидуалната или групова сесия, чрез което да бъде определена следващата стъпка на 
терапевта. Взаимодействието става индиректно, през обекти, дейности, в група или 
индивидуално, като в индивидуалната работа терапевтът е много внимателен в дозирането на 
присъствието и участието си. На всеки потребител е изготвен индивидуален месечен график на 
дейностите, базиран на изготвената оценка и план за предоставяне на СУ. С оглед изграждане 
предвидимост в дейностите в рамките на дневния режим, е изготвена седмична програма за 
провеждане на ателиета за групова работа. Всяко ателие е в точно определен ден и час. За всеки 
потребител е изготвена индивидуална екшън програма, с оглед действителността в момента. 

Според вида на ползваните услуги: потребителите ползват индивидуална терапевтична работа в 
рамките на полудневната грижа. 



 ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО 
 

 18 

Всички младежи, настанени със заповед или направление от ХУСУ- ДСП, имат ЕР на ТЕЛК с % 
на инвалидност от 75 до 100%. Със 100% инвалидност са 17 младежи, с 95 % - 3 младежи, с 80% 
- 3 младеж, със 75% 1 младежи. Преобладаващи заболявания: Дълбоко умствено изоставане – 4 
младежи; Тежко умствено изоставане - 14 младежи; Умерено умствено изоставане – 4 младежи; 
Леко умствено изоставане – 1 потребител; Шизофрения – 9 потребителя; ДЦП и спастична 
квадрипареза - 11 потребителя, Слепота – 3; Глухонемота – 2; Атипичен аутизъм – 2; Биполярно 
афективно разстройство – 1; ЕРI – 7 потребителя;. Всички младежи  имат по - повече от две 
заболявания. 

2.2.3. Център за социална рехабилитация и интеграция „Детски кът за развитие“ 

В тази иновативна по своя характер услуга, плод на дългогодишно партньорство между СДП и 
община Русе, работи ядрото на терапевтичния екип на Сдружението. В услугата се предоставят 
консултации на деца с психични проблеми, насочени от социалните служби на община Русе и 
техните техните родители. Децата се консултират от детски психиатър и работят в терапевтични 
сеанси с психолози, като отделно се работи и с родителите. Терапевтичната работа се обсъжда 
редовно на екипни срещи, за потребителите се организират различни ателиета, подходящи за 
подобряване на състоянието им. Екипът на услугата прилага най-модерните практики в 
клиничната работа с деца с психично страдание, утвърдени във водещи европейски институции 
от подобен тип.  

Услугата е създадена 2009г., предоставя се като държавно делегирана дейност от 2012г. Към 
момента се предоставя на основание договор о  01.12.2020г. с Русенска община и определен 
капацитет 20 деца. 

Център за социална рехабилитация и интеграция е интегрирана социална услуга за деца и юноши 
с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от 
социално изключване, и техните семейства В нея децата и юношите с психични проблеми могат 
да получат индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното развитие на 
способностите им и включването им в социалния живот (учене/игра, социални връзки). 
Предоставяната подкрепа за родителите спомага за намаляване на чувството им за изолация от 
обществото, помага им да станат по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично 
увреждане. Услугата позволява на деца, отглеждани в институции и на деца и семейства в 
неравностойно положение да получат безплатно специализирана терапевтична помощ и 
психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях. 

Основната цел на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е Подобряване качеството 
на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи 
до социалното им изключване и изолация. 

В рамките на услугите, които предлага Центъра за всеки потребител се определя индивидуално, 
подходящ комплекс от индивидуални и/или групови терапевтични грижи/услуги, които се 
изготвят на клинично обсъждане на мултидисциплинарния екип.   

С децата и техните родители работят детски психиатър, психолози и социален работник.   

През 2020г. в ЦСРИ „Детски кът за развитие” е проведена индивидуална терапевтична работа с 
45 деца и техните семейства, от които:  

- 45 с направления издадени от Отделите „Закрила на детето” със заявка за осигуряване на 
психологическа подкрепа и консултиране; 

- На 15 деца/младежи са подновени договори, след издаване на ново направление за 
продължаване на предоставянето на услугата.  
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Индивидуална и групова терапевтична работа 

През 2020 г. в ЦСРИ „Детски кът за развитие“ са проведени общо 1,459 терапевтични сесии, от 
които: 1,268 сесии индивидуална терапевтична работа с психолог, от които  649 проведени на 
живо и 235 проведени дистанционно (онлайн); 78 групови терапевтични срещи с двама 
психолози; 113 индивидуални консултации на родител от детски психиатър. 

Консултиране на родители 

През 2020 г. специалистите на ЦСРИ „Детски кът за развитие” са провели 934 срещи с родители 
на деца/младежи, посещаващи услугата с цел оказване на подкрепа, получаване на обратна 
връзка за извършената до момента терапевтична работа и психологическо консултиране.  

След обявяването на пандемията и извънредното положение, терапевтичния екип на „Детски кът 
за развитие” заедно с терапевтичния директор на СДП Весела Банова, започнаха ежеседмична 
подкрепа на екипа на ЦСРИ „Таралежи”.  

Работа със студенти 

През 2020 г. работа със студенти от специалностите – Социални дейности и Социална педагогика 
към русенския университет „Ангел Кънчев”, която включва: запознаване с дейността на ЦСРИ 
„Детски кът за развитие”, беседи по темите „Клинична работа с деца/юноши с психично 
страдание и техните семейства”, „Права на детето”, „Нормативно - законова уредба за работа с 
деца със специални потребности”, запознаване с методиката и организация на предоставянето на 
услугите в ЦСРИ „Детски кът за развитие.  

Обобщение и коментар на представените количествени данни 

Работа с деца и семейства 

През 2020 г. в ЦСРИ „Детски кът за развитие ” е оказана подкрепа на общо 45 деца и техните 
семейства или полагащи грижа за тях възрастни. Всичките са с издадени направления за работа 
от Отдел „Закрила на детето”, със срок за ползване на услугата от една година.  

Справка на децата и родителите ползващи социална услуга в ЦСРИ през 2020 г.: 

Деца на продължителна терапия – 15 от 45 деца/младежи; 

Общ брой терапевтични сесии: 

Индивидуални – 1 268; 

Групови – 78 /по време на епидемиологичната обстановка, груповите сесии бяха прекратени/; 

Консултиране на родители на живо и онлайн - 934; 

Консултиране на родители от детски психиатър – 113. 

През 2020 г. година са проведени три пъти повече консултации и срещи с родители, на деца, 
посещаващи ЦСРИ „Детски кът за развитие“, това са 934 срещи с родители, в сравнение с 325 
срещи през 2019 г.  

През 2020 г. екипът на ЦСРИ „Детски кът за развитие“ продължи да прави индивидуални и 
групови супервизиите в подкрепа на екипите на ДЦДМУ-СГ „Мечо пух”, ДЦМУ, ЦНСТ – 2, 
ЦНСТ „Вяра”.  

През първите месеци на годината, настъпиха промени, поради извънредното положение във 
връзка с епидемията от Корона вирус. Това наложи необходимостта от адаптиране на голяма част 
от нашите дейности и преминаване към дистанционна форма на работа. „Подкрепа на родители 
и деца/юноши чрез онлайн консултиране“. Когато едно семейство е в ситуация на неочаквани и 
непредвидени обстоятелства като настоящата епидемиологична ситуация, за децата/юношите е 
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изключително трудно да разберат какво се случва и защо. Положението допълнително се 
утежнява от наложения режим на ограничение в свободното придвижване и принудителната 
изолация. В тези условия родителите се нуждаят от сериозен механизъм за справяне, тъй като 
цялата отговорност за работа с детето пада върху тях. Поради това семействата бяха включени в 
онлайн консултациите с нашите специалисти. Наблюдавайки тази обстановка, видяхме 
необходимостта от предоставяне на такава услуга и в бъдеще, когато възникнат ситуации за 
невъзможна директна работа. 

Този вид услуга осигурява непрекъснатост на стартиралия процес на работата с детето/юношата 
и семейството. Осигуряване на пространство за споделяне на ежедневните трудности, 
информиране и емоционална подкрепа на родители. Намалява тревожността на родителите, 
подкрепя съществуващите механизми за справяне и насърчава изобретяването на нови начини, 
което се осъществява в дистанционната форма на общуване със специалистите.  

Въз основа на представените данни можем да направим извода, че ЦСРИ „Детски кът за 
развитие“ и клиничната дейност от страна на екипа се оказаха изключително адекватни и 
ползотворни в условията на пандемия.  

2.2.4. Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Ранна интервенция“ (ДЦДУ 
– СГ „Ранна интервенция“) 

УПРАВЛЕНИЕТО на ДЦДМУ-СГ „Ранна интервенция” – Социалната услуга Дневен център 
за деца с увреждания – седмична грижа „Ранна интервенция – Русе се предоставя в публична 
общинска собственост, в помещение със застроена площ 208 кв. м, коридор и тераса с площ 50 
кв. м., намираща се на четвъртия етаж в западното крило, с идентификатор 63427.4609.1 предмет 
на АОС № 6861/04.01.2013г., находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул. Н. Й. Вапцаров № 20, 
ет. 4. 

Услугата е създадена в рамките на проект през 2009г., предоставя се като държавно делегирана 
дейност от 2012г. Към момента  се предоставя на основание договор от 01.10.2020г. с Русенска 
община  

Основна цел е осъществяване на ранна интервенция, като систематичен и планиран подход за 
подпомагане на развитието чрез различни дейности през първите години след раждането и 
предотвратяване на рисковете, произтичащи от увреждането/недоносеността. 

През периода от създаването на Центъра до сега Сдружение „Дете и пространство“ натрупа 
значителна практика в предоставянето на дейности и услуги, осъществяващи ранна детска 
интервенция. Основен принцип при предоставянето на услугата е използването на семейно-
ориентирания подход, който се базира на разбирането, че родителите и семейството играят най-
важната роля в развитието на детето. Центърът за ранна интервенция разви и предложи 
дейности, ориентирани и адресирани директно към децата, и дейности, директно насочени 
към родителите. В това се състои спецификата и уникалността на услугите. 

 Дейностите се реализират съгласно детайлизираната програма, представена при провеждане на 
конкурс за доставчик на социалната услуга и са изпълнени през периода на отчитане.  

Дейностите, предоставяни от Центъра са насочени към ранна интервенция в подкрепа на 
родители на новородени деца с увреждания и ниско тегло и включват: ранна интервенция; 
придружаване на родителите и лекарите при съобщаване за увреждането в родилен дом; 
посещение на екипа за ранна интервенция на двойката майка – новородено в родилен дом; прием 
и изготвяне на комплексна програма за ранна интервенция в Центъра; подкрепа в създаването на 
емоционална връзка майка – бебе; психологично консултиране; психомоторно стимулиране и 
възстановяване, рехабилитационни, ерготерапевтични и социални услуги.  
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През 2020г. в ДЦДМУ-СГ „Ранна интервенция” е проведена терапевтична работа с 50 деца и 
техните семейства /при капацитет – 10/, от които 50 с направления издадени от Отделите 
„Закрила на детето” със заявка за осигуряване на психологическа, кинезитерапевтична, 
ерготерапевтична подкрепа и консултиране на родители; 

През отчетната година 72 семейства на деца от 0 до 7 година са поискали еднократно 
консултиране, относно развитието на тяхното дете. 

През 2020 г. в ДЦДМУ-СГ „Ранна интервенция” са проведени общо 2,879 терапевтични сесии, 
от които 2,300 проведени на живо и 579 проведени дистанционно (онлайн), от които: 1,928 сесии 
индивидуална сесии с психолог, ерготерапевт или кинезитерапевт; 228 групови сесии; 48 
домашни посещения на ерготерапевта и управителя. 

През 2020 г. специалистите на ДЦДМУ-СГ „Ранна интервенция” са провели 693 консултации с 
родители на деца, посещаващи услугата с цел оказване на подкрепа, получаване на обратна 
връзка за извършената до момента терапевтична работа и психологическо консултиране.  

През 2020 г. са проведени 37 консултации с деца и техните семейства от детския психиатър на 
Центъра д-р Любомир Жупунов. Повечето от тях са заявени по преценка на екипа на ДЦДМУ-
СГ „Ранна интервенция” и няколко са проведени по желание на родителите.  

През 2020 г. са проведени 14 консултации с родители на деца, ползващи услугата, от 
терапевтичния директор на Сдружение „Дете и пространство“ и настоящ Председател д-р Весела 
Банова. Повечето от тях са заявени по преценка на екипа на ДЦДМУ-СГ „Ранна интервенция” и 
няколко са проведени по желание на родителите. 

През отчетния период психолога и управителя проведоха 2 родителски групи: През месец януари 
– „Кога децата разбират смисъла на „Не” и През месец февруари – Защо имитацията е толкова 
важна. 

През 2020 г. продължи работата със студенти от специалност Социални дейности към Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, която включва: запознаване с дейността на ДЦДМУ-СГ „Ранна 
интервенция”, беседи по темите: „Права на детето”, „Нормативно - законова уредба за работа с 
деца със специални потребности”, запознаване с методиката и организация на предоставянето на 
услугите в Центъра. 

През месец февруари излезе от печат списание „Практическа педиатрия”, като тема на броя беше 
„Психичното здраве и ранната детска интервенция”. В списанието беше описан опита на 
Сдружението, както и връзката между ранната интервенция и психичното здраве, чиято връзка 
произтича от силата на езика, от думите, които успокояват, и от думите, които тревожат. Беше 
разказан и опита на Център за ранна интервенция - Русе. Беше публикувано и изследването за 
влиянието на виртуалната реалност върху психичното развитие на детето от 0 до 3 год. 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ  И ПРОГРАМИ 

През 2020 г. СДП се включи в реализирането на следните проекти: 

- Сдружение „Дете и пространство“ и община Кюстендил - провеждане в рамките на 
три години на индивидуални супервизии на приемни семейства с настанени в тях деца, 
обучения и супервизии на Областния екип по приемна грижа/ ОЕПГ/ и членовете на 
Комисията по приемна грижа и експертите от РДСП/ДСП/ОДЗ по проект „Приеми ме 
2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Период на изпълнение на дейностите по проекта: 04.04.2018 
– 31.12.2021 г. 
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- Продължава сътрудничеството на сдружение „Дете и пространство” с УНИЦЕФ в две 
направления: подкрепа и придружаване на екипите на семейно-консултативните 
центрове във Велики Преслав, Нови Пазар и Шумен, създадени по проекта на УНИЦЕФ 
„Семейство за всяко дете”, при който изцяло се преструктурира ДМСГД в град Шумен. 

- В сътрудничество с Фондация „Международна Социална Служба България“ беше 
получено финансиране от Фондация ОАК по проект „Оказване на подкрепа на Центрове 
за  настаняване от семеен тип във връзка с пандемия от Covid-19“.  

УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ И ИНИЦИАТИВИ 

1. Участие в дейности на НМД – Национална мрежа за децата 

Представители на Организацията се включиха в  Годишната среща на НМД, която беше от 28 до 
30 август в Пампорово.  

Представители на Сдружението се включиха в организираните от НМД поредица от дискусии- 
„Социални петъци“. Тематичните срещи са за обсъждане на важни въпроси за доброто и 
адекватно тълкуване и прилагане на Закона за социалните услуги и свързаната с него 
подзаконова нормативна база. Дискусиите се провеждат при предварително обявена тема и след 
регистрация на участниците. 

2. Участие в Алианса за ранно детско развитие 

През 2020 г. Сдружение Дете и пространство” чрез представител Веселина Тончева участва 
активно в дейностите на Алианса за ранно детско развитие. През годината се взеха важни 
решения и бяха разгледани и подкрепени становища към различни министерства и изразени 
позиции в подкрепа на ранното детско развитие. 

На 28.01.2020г. в гр. София в офиса на НМД се състоя среща на временната работна група към 
АРДР. Беше разгледан план за действие поради създалата се ситуация около приемането на 
стратегията за детето и възникналото обществено положение. Бяха взети решения за работата на 
различните работни групи през 2020г. 

На 23.10.2020 г. от 10:00до 12:30 ч. се проведе Общото събрание на Алианса за ранно детско 
развитие. То беше проведено он-лайн, чрез платформата Zoom. На събранието беше представен 
отчет за дейността на Алианса. Кратък отчет за дейността на постоянните работни групи. 
Представиха се кандидатурите за нова КЗ и гласуване. Представен беше за обсъждане проекта 
на Годишен план за дейността на Алианса за 2021 г.  

Сдружение „Дете и пространство” бе избрано за едно от новите Координационни звена заедно с 
Фондация „Здраве и социално развитие” и Фондация „За нашите деца”. 

КОМУНИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СРЕЩИ В ОБЩНОСТТА 

През 2020 г. Сдружението продължи активната си работа съвместно с общините, на чиито 
територии управлява социални услуги, по посока включване на потребителите в обществения 
живот и социализирането им, както и популяризиране на своите дейности. Децата и младежите 
от София, Русе традиционно участваха в коледни, великденски, пролетни базари, където 
излагаха изработеното от тях в различни ателиета и интегрирани дейности, в които участват в 
съответните услуги. Част от планираните дейности бяха отменени поради обявената 
епидемиологична обстановка в страната. Психолози от терапевтичния екип в Русе, се включиха 
в разкритата от община Русе , телефонна линия за психологическа подкрепа. 

За всички тези прояви може да бъде открита информация на сайта на СДП и на ФБ страницата 
на Сдружението: 

www.childandspace.com и https://www.facebook.com/childandspace. 
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През месец  февруари 2020 г. излезе от печат списание „Практическа педиатрия”, като тема на 
броя беше „Психичното здраве и ранната детска интервенция”. Гост редактор Весела Банова. В 
списанието беше описан опита на Сдружението, както и връзката между ранната интервенция и 
психичното здраве, чиято връзка произтича от силата на езика, от думите, които успокояват, и от 
думите, които тревожат. Беше разказан и опита на Център за ранна интервенция - Русе. Беше 
публикувано и изследването за влиянието на виртуалната реалност върху психичното развитие 
на детето от 0 до 3 год. 

https://prakticheska-pediatria.net/wp-content/uploads/2020/02/prakticheska-pediatria-broi-1-2-
2020.pdf 

През 2020 г., екипът от специалисти в ЦСРИ „Таралежи“ и терапевтичен директор на Сдружение 
„Дете и пространство“ изготвиха и разпространиха 10 писмени авторски материала за родители 
по време на изолация Уроци по живо общуване с дете. Текстовете са достъпни на страницата 
на ЦСРИ „ Таралежи“: https://www.facebook.com/csritaraleji , а първите два и на YouTube канала 
на Организацията: https://www.youtube.com/channel/UCTz1Zs4DpKXeq3SBZMS03yQ  

Урок 1: „Думите, които успокояват, думите, които тревожат“ 

Урок 2: „Как да използваме ограниченото и затворено пространство за развитието на нашето 
дете?“ 

Урок 3: „За какво служи един баща?“ 

Урок 4: „За Вас родители“ 

Урок 5: „Как да помогнем на детето да се ориентира във времето, когато прекарваме 
денонощието в затворена среда / Част I-ва/“ 

Урок 6: „Как да помогнем на детето да се ориентира във времето, когато прекарваме 
денонощието в затворена среда / Част II-ра/“ 

Урок 7: „Как да успокоим думите, които не оставят детето на мира, като разглобим 
смисъла?“ 

Урок 8: „Защо децата използват цветисти думи и какво ги привлича в тях?“ 

Урок 9: „Търпението: предпазливо скъсяване на дистанцията?“ 

Урок 10: „Как да говорим на детето за раздялата?“ 

В края на годината се появи документалният филм  „ Странни птици“, чиято премиера премина 
при голям интерес на 18.12.2020г. Филмът може да бъде видян на страницата на Сдружението 
във Facebook: https://www.facebook.com/childandspace. Той показва резултатите от нашата работа 
и пътят през който Организацията преминава в търсене на решения и подход за подкрепа на 
(доскоро „Невидимите“) деца и младежи. 
ДАРИТЕЛСКИ КАМПАНИИ 

Традиционно през 2020 г. бе отпечатан и разпространен годишният календар на СДП, като 
средствата от закупуването му са под формата на дарения и се използват за различни 
организирани мероприятия за децата, настанени в резидентни услуги. 

Проведени бяха и два благотворителни базара – Мартенски и Коледен, на които по традиция се 
представиха изработени от потребителите и персонала мартеници и коледни сувенири.  
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В началото на 2020г. беше получено парично дарение от „Електроразпределение Север“ ЕАД за 
летен лагер на децата и младежите от двете ЦНСТДМУ в град Русе. С дарение от д-р Кандиларов 
и фирма „Капресто“ ЕООД беше направен освежителен ремонт на сградата на ЦНСТДМУ „Св. 
Стилиян“, както и беше подсигурено възнаграждение на кинезитерапевт за нуждите на центъра. 
С дарение от Кристина Минчева беше направен освежителен ремонт на ЦНСТДМУ „Слънце“. 
Бяха получени дарения в хранителни продукти от „Транслоджистик София“ АД, Синдикално 
дружество 206 – Русчук при СФСМВР, Българска църква в „Монрео“ и други. Фондация 
„Направи добро за някой непознат“ направи дарение, с което беше закупена грънчарска пещ за 
нуждите на дневните центрове в град Русе. С дарение от Иво Божков бяха закупени музикални 
инструменти за ЦСРИ „Таралежи“. 

Други наши дарители бяха „Луи Драйфус Къмпани Сървисиз“ ЕООД,  „Технополис България“ 
ЕАД и много други частни лица. 
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИХОДИ - През 2020г. приходите от нестопанска дейност на СДП са в размер на 1,222 хил. лв., 
а през 2019 г. са били 1,229 хил. лв. 

През 2020г. приходите от стопанска дейност на СДП са в размер на 1 хил. лв., а през 2019 г. са 
били 9 хил. лв. 

РАЗХОДИ – През 2020 г. разходите за нестопанска дейност на СДП са в размер 1,220 хил. лв., а 
разходите за стопанска дейност са в размер на 1 хил. лв. За сравнение през 2019 г. разходите за 
нестопанска дейност са били в размер на 1,224 хил. лв., а за стопанска дейност са били 9 хил. лв. 
Най-голям дял имат разходите за заплати и осигуровки, които са на стойност 879 хил. лв. за 
2020г. 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ – За 2020 г. финансовият резултат от нестопанска дейност е печалба в 
размер на 2 хил. лв., а от стопанска дейност не е реализиран резултат. За сравнение през 2019 г. 
финансовият резултат от нестопанска дейност е бил печалба в размер на 5 хил. лв., а от стопанска 
дейност не е реализиран резултат. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – към 31.12.2020 г. Сдружението има сключени 74 трудови договора. 
РИСКОВЕ 

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността 
под влиянието на различни фактори. 

Систематични или „Общи” рискове 

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние 
на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и 
макроикономически рискове. Съгласно проучванията на НСИ за стопанската конюнктура през 
2021 г., инвестиционният климат като цяло е благоприятен за бизнеса, което минимизира 
политическия риск. 

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори- 
брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, 
безработица и др. Поради валутният борд, стабилността на ЕС, стабилността в социалната сфера 
и очакваният икономически растеж се очаква сдружението да продължи успешната си дейност. 

Несистематични рискове 

Несистематичните рискове са рискове, върху които СДП има пряк контрол. В зависимост от 
пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск, 
които поради дългогодишният опит на сдружението и работата му в конкретна тясно 
специализирана сфера оказват минимално влияние.  
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В края на 2019 г. за първи път се появиха новини от Китай за COVID-19 (Коронавирус), когато 
ограничен брой случаи на неизвестен вирус бяха докладвани на Световната здравна организация 
(СЗО). През първите няколко месеца на 2020 г. вирусът се разпространи в световен мащаб, 
включително и в България, и отрицателното му въздействие набра скорост. Към края на 2020г. 
вече и в България започна поетапна ваксинация на населението, която ще доведе до изчезването 
на вируса и възвръщането на националната и световна икономика към нормалното си 
функциониране. 
НАМЕРЕНИЯ 

През 2020 г. Сдружението осъществява дейността си по предоставяне на социални услуги в 9 
центъра, 6 от които в гр. Русе и 3 в гр. София. През 2020 г. Сдружението поднови 4 от договорите 
си за предоставяне на социални услуги за срок от 5 години. 

През 2021 г. Сдружението възнамерява да продължи дейността си в социалната сфера. 
СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са 
възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални 
оповестявания, съгласно изискванията на СС 10 „Събития, настъпили след датата на годишния 
финансов отчет“.   
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