
Проект “Социална рехабилитация на деца в риск от Разград” 
1 декември 2004г. - 30 ноември 2005г. 
 
 

Развитие на Дневния център на децата в риск от град Разград. 
Децата от целевата група по време на реализиране на проекта ползваха услугите на 
Дневния център. Освен планираните по проекта дейности за децата бяха 
организирани забавни и спортни игри, празници, дискусионни клубове. Те 
свободно ползваха компютрите, библиотеката и цялата материална база.   
Резултати: В Дневния център децата от целевата група бяха ангажирани с полезна 
образователна и обществена дейност. Те активно участваха в обучения по 
компютърна грамотност, английски език и езикова култура, дискутираха актуални 
проблеми, с които се сблъскват децата на тяхната възраст – наркотици, 
тютюнопушене, насилие, проблеми в училище, в семейството, с приятелите. 
Свободно общуваха, споделяха, забавляваха се. Децата създадоха приятелства, 
станаха по-задружни, общителни, контактни и по-уверени в себе си. 
 
Програма “Връстници помагат на връстници” 
Описание:  
- По време на реализиране на проекта по Програма “Връстници помагат на 

връстници” бяха изпълнени дейностите: Обучение по английски език; Обучение 
по Компютърна грамотност; Обучение по езикова култура; Книга “Разкажи ми 
за себе си”; “Кутия за проблеми”; Посещения на културни и исторически 
забележителности в Разград – музеи, галерии, стария град “Абритус”, квартал 
Вароша, Младежкият център и др. 

- Организирани бяха 5 Дискусионни клуба по различни теми - разрешаване на 
конфликти, употреба на наркотиците и последствията от тях, тютюнопушенето 
и вредата от него, насилието и как да го разпознаваме, най-честите 
престъпления, срещани сред младите хора, взаимоотношенията между децата и 
техните родители, ученици и учители.  

- Организирани бяха празниците: Коледа и Нова година; Ромската Нова Година - 
Банго Куция Васил; Курбан Байрам; Баба Марта; Чая Шукария; Великден; 1 
юни – Ден на детето.   

- Организиран бе 10 дневен летен лагер-тренинг в Ахтопол – август 2005г.   
 

Резултати:  

- 30 деца, разпределени в различни групи повишиха своите знания по езикова 
култура, английски език и компютърна грамотност. Те придобиха първоначални 
знания за работа с компютър, отлично работят с интернет и електронна поща. 
По езикова култура децата придобиха знания и умения за добро владеене на 
българския език, свободно се изразяват, комуникират и общуват помежду си и с 
околните. Те придобиха начални знания по английски език, могат да водят 
кратки разговори в определени области – запознанство, разговор по телефона,  
добре владеят лексиката на различни групи – цветове, числа, животни, 
предмети, облекло, храна. Най-доволни са от обучението по компютърна 
грамотност, трудности срещнаха с изучаването на английски език.  
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- От януари 2005г. до края на проекта бяха организирани общо 44 занимания по 
езикова култура, 110 по английски език и 110 по компютърна грамотност.  

- В Книгата “Разкажи ми за себе си” децата от целевата група разказаха 
интересни моменти от своя живот, за своето семейство, приятели, любими 
занимания и споделиха своите мечти. Книгата е един много хубав спомен от 
участието на децата в проекта.  

- В “Кутията за проблеми” децата от целевата група споделяха своите проблеми, 
впечатления и желания. Някои бележки бяха анонимни, но в по-голямата част 
децата пишеха своите имена. Положителен резултат от тази дейност е, че те не 
се притесняваха да споделят своите проблеми и не искаха да останат анонимни. 
Желанията на децата можем да ги обединим в няколко групи: да имат в къщи 
компютър; да живеят по-добре; да имат добри приятели; да се учат добре в 
училище, отново да могат да отидат на море.   

- Познаването на културните и исторически забележителности на Разград 
повиши интереса и съпричастността на децата към живота на града. Те го 
почувстваха по-близък, бяха силно впечатлени да се запознаят с неговата 
история.  

- 40 деца от целевата група и младежи от сдружение “Младежки Форум 2001 и 
Асоциацията на младежките организации дискутираха проблеми, свързани с 
взаимоотношенията между родители - деца, деца-учители, проблемите с 
наркотиците, насилието, тютюнопушенето, противообществените прояви сред 
младите хора, превенция на детската престъпност, приятелството, любовта. 
Научиха се да споделят проблемите си, реално да преценяват опасните 
ситуации на улицата и да се предпазват от злонамереното влияние на техните 
приятели.  

- Участието на децата в празници възпита у тях уважение към традициите и 
обичаите на различните етнически общности, направи ги по-сплотени, по-
организирани.  

20 деца участваха в лагер-тренинг в Ахтопол, където се забавляваха, 
съревноваваха и обучаваха. От лагера запазиха много приятни спомени и 
създадоха добри приятелства. 

 

Тренинг “Как да защитим и отстояваме правата си” 

35 човека - деца от целевата група и екип на проекта и лектор участваха в тренинг, 
на който се запознаха със своите права и как да ги отстояват. Използвани бяха 
интерактивни методи по време на обучението – работа в малки групи, дискусии, 
ситуационни подходи. 
Резултати: Децата и юношите от целевата група придобиха знания и умения за 
техните основни човешки права, как да ги отстояват и защитават, със задълженията 
и отговорностите към семейството, училището и обществото, с основни 
национални и международни документи, които защитават правата на човека. 
 

Семинар “Умеем ли да бъдем родители” 
В семинара участваха общо 50 човека – 20 деца от целевата, техните родители и 
екипа на проекта. Използвани бяха интерактивни методи за работа с децата и 
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родителите: работа в групи, ролеви игри, размяна на роли, дискусии. Основен 
акцент на семинара бяха взаимоотношенията между родители и деца, проблеми в 
семейството, отговорности и задължения на неговите членове. 
Резултати: Преодолени бяха бариери между родителите и децата. Те осъзнаха, че е 
необходимо да общуват и споделят помежду си, открито да говорят за проблемите, 
заедно да ги преодоляват и да търсят приемливи решения. Родителите споделят, че 
е полезно участието на децата им в проекта, че е необходимо да ги подкрепят, да ги 
насърчават и окуражават. 
 

Програма Кризисен център  
Представяне на специализирана психологическа и социална помощ на деца от 
целевата група. По време на реализиране на проекта бе оказана индивидуална 
подкрепа на общо 25 деца от целевата група, на които бяха предоставени 
индивидуални консултации от специалисти – психолог, социален работник и 
юрист.  
Резултати: Специалистите оказаха подкрепа на децата от целевата група в няколко 
области: домашно насилие – 2 случая, проблеми в училище – 14 случая; проблеми в 
семейството – 4 случая, междуличностни взаимоотношения - 3, асоциално 
поведение – 2 случая. Оказаната подкрепа подобри психическото и емоционално 
състояние децата от целевата група, те станаха по-спокойни, по-уверени, 
окуражени и мотивирани да споделят и да не таят в себе си проблемите, с които се 
сблъскват. 
 

Индивидуални планове на децата от целевата група 
Изготвиха се лични индивидуални планове на всяко дете от целевата група. 
Индивидуалния план съдържа лична информация за детето, специални медицински 
или физически нужди на детето; план за действие; подробно описание на вида и 
качество на предоставената услуга. Индивидуалните планове бяха предварително 
консултирани със специалисти от Отдел “Закрила на детето” при ТД “Социално 
подпомагане” Те се актуализираха всеки месец.   
Резултати: Изготвените Индивидуални планове по установените стандарти 
помогнаха много на екипа на проекта и специалистите за прилагането на точни 
методи за работа с децата от целевата група. Събраната информация бе полезна за 
оценка на всеки индивидуален случай и изготвяне на план за действие. В 
Индивидуалният план е отразено участията на децата в различните дейности и 
тяхното развитие.     

 

Обществен форум   
В края на проекта бе организиран форум за представяне на резултатите от проекта. 
Участваха децата от целевата група, техните родители, екип на проекта, младежи, 
партньори. Раздадени бяха материали с информация за постигнатите резултати по 
проекта. Дискутирани бяха възможностите за социална интеграция на децата в 
риск на местно ниво чрез ангажирането им в полезни дейности в свободното им 
време. Форумът завърши с празненство. Осигурена бе почерпка за децата, 
родителите и участниците във форума. 
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Резултати: Отчетени бяха много добри резултати от реализирането на проекта. 
Родителите споделиха, че са доволни от предоставената възможност децата им да 
бъдат включени в проекта. Те оцениха участието им като полезно и с възпитателен 
характер. Децата също изразиха радостта си от получените знания, умения и 
подкрепа от екипа на проекта и младежите от организацията. 
 

В резултат на изпълнението на проекта бяха постигнати:  

- Социална интеграция на деца в риск на 30 деца в риск на възраст до 18 години 
от град Разград;  

- Участие на 50 деца в риск в алтернативни обучителни модули, програми, 
развлекателни и обществено-възпитателни дейности; 

- Успешно е реализирана Програма “Връстници помагат на връстници” с 
участието на повече от 50 деца в риск;  

- Подобрена езикова култура на 15 деца от целевата група;  

- Придобити нови знания и умения по компютърна грамотност от 30 деца от 
зелевата група; 

- Придобити начални знания по английски език от 13 деца от целевата група; 

- Подобрена комуникация в училище, в семейството, сред приятелите; 

- 50 деца в риск познават основните човешки права, техните задължения и 
отговорности в училище и към семейството; 

- 50 деца в риск са осъзнали необходимостта от образование;  

- 50 деца в риск са осъзнали вредата и последиците от извършването на 
противообществени прояви;  

- 50 деца в риск познават историческите и културни забележителности на град 
Разград; 

- Подобрено е емоционално състояние на 25 деца в риск, които получиха 
специализирана психологическа и юридическа подкрепа при разрешаване на 
конфликти в училище и в къщи; 

- 20 деца участваха в летен лагер-тренинг;  

- 50 деца в риск посещаваха и ползваха материалната и техническа база на 
Дневния център в свободното време; 
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