
 

BG 051PO001-5.2.06 
”СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” 

Инвестираме във вашето бъдеще                                                         
Европейски социален фонд 

                      BG 051PO001-5.2.06-0137-C-0001 
Проект Устойчива  рехабилитация чрез  социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна 

грижа за деца и родители” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките 
Ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд на Европейския 

съюз 
 
 

Проект Устойчива  рехабилитация чрез социални услуги от нов тип „Съботно – 
неделна грижа за деца и родители” BG051PO001-5.2.06-0137-C-0001 

 
Изпълнител: Сдружение за подкрепа на лица с увреждания “Приятели” – БАЛИЗ гр. Горна 
Оряховица, ул.”Драгоман” № 35; GSM 0878212724;  E-mail: priateligorna@abv.bg 
Партньори: Сдружение “Виктория – 04” гр. Велико Търново, Община Лясковец 
Период на реализация: от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
Стойност на проекта:  91 849,58 ЛЕВА 
Място на реализация:  ЦДГ “Славейче” гр. Лясковец 
Цели на проекта:  
 
Основна цел на проекта: Създаване на условия за предлагане на  комплексни социални 
услуги от нов тип, с цел рехабилитация на деца и лица с увреждания и техните семейства, 
чрез  подобряване качеството им на живот. 
 
Специфични цели: 

1. Въвеждане на добри социални практики за медицинска, професионална и социална 
рехабилитация на  деца и лица с увреждания и техните семейства. Развитие на 
социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните нужди на 
потребителите. 

2. Стартиране на поредица от мерки за подкрепа на семействата на деца и лица с 
увреждания и превенция на изоставянето на деца и лица в специализирани 
институции. 

3. Осигуряване на предпоставки за интеграция чрез рехабилитация на деца с 
интелектуални затруднения и техните родители  в обществото. 

4.  Прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за 
превенция и преодоляване на социалното изключване. 

5. Повишаване на обществената осведоменост и съпричасност към децата и възрастните 
хора с увреждания, техните семейства и социалната им изолация чрез  
информационни  кампании. 

 
Целева група по проекта: 
1. Целеви групи с пряко участие/влияние в проекта: 
– Деца и лица с умствени, физически и сетивни затруднения от гр. Горна Оряховица, гр. 
Лясковец,  гр. Велико Търново и региона; 
- родители и близки на деца умствени, физически и сетивни затруднения; 
- социална мрежа от деца и хора с увреждания; 
2. Целеви група с косвено участие/влияние  в проекта: 
- местно население от общините: Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново и региона; 



 

-  местна законодателна и изпълнителна власт; 
-  гражданско общество; 
- институции за предлагане на социални услуги в страната и региона; 
 
Предвижда се по проекта да бъдат включени 80 деца и 120 лица с умствени, физически и 
сетивни затруднения, 400 родители и близки, които полагат грижи за децата и лицата с 
увреждания, от гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Велико Търново и региона. 
Тема на проекта: Основната тема на проекта е да се разчупят стереотипите и да се въведе 
една нова услуга за Р България по модел на Фондация „Де Пасарел” Холандия. 
Предоставянето на „Съботно-неделната грижа” започва в 7.00 ч. в събота  и завършва в 
неделя в 19.00 ч. При желание от страна на родителите децата и лицата с увреждания могат 
да ползват само дневната грижа, без преспиване. По време на престоя в съботно-неделната 
грижа на децата и лицата с увреждания ще бъдат осигурени консултации с психолог и  
социален работник, а на родителите консултант по социално включване, психолог и 
социален работник. Трудотерапевт и Възпитатели ще полагат грижи за децата и лицата с 
увреждания по време на престоя им в Съботно-неделната грижа, ще организират занимания: 
четене, писане, рисуване, арт терапия, трудотерапия, спорт, туризъм за децата и лицата с 
увреждания. Помощник възпитателите ще полагат грижи за децата и лицата с увреждания по 
време на престоя им в Съботно-неделната грижа, ще почистват помещенията, ще помагат за 
изпълнението на ежедневните нужди на децата и лицата с увреждания: обличане, хранене, 
лична хигиена, придвижване. Медицинските лица ще изготвят менютата за хранене, ще 
следят за качеството на храната, ще дават необходимите лекарства на потребителите и при 
нужда ще оказват помощ на децата и лицата с увреждания до пристигането на лекарски екип 
и родителите. 
За потребителите на услугата са осигурени храна /закуска, обяд и вечеря/ и транспорт до 
ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец, където ще се извършва нейното предоставяне и обратно до 
техните домове. 
Детската градина „Славейче” разполага с чудесен двор и се намира в близост до „Лесопарк” 
на гр. Лясковец, които могат да се използват за игри и разходки сред природата от 
потребителите на „Съботно - неделната грижа”. В близост до детската градина има плувни 
басейни подходящи за деца и лица с увреждания. Детското заведение се намира на половин 
час път от Манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където децата и лицата с увреждания могат 
да ходят на излети. През летните месеци ще бъдат организирани четири седмични летни 
лагери. Родителите ще имат възможност да оставят децата си за една седмица в съботно-
неделната грижа и да се отдадат на пълноценна почивка, лечение или други занимания, 
спокойни за своите деца, които ще се наслаждават на прекрасната почивка, посещения на 
плувен басейн 2 часа дневно и грижите на специалистите. 
 
Планирани дейности по проекта: 
Дейност №1 Организация и управление на проекта. 
Дейност №2: Разработване на модел за предоставяне на социални услуги от нов тип и 
програми за медицинска, професионална и социална рехабилитация на хора с увреждания , 
деца и техните семейства - Изработена методика за предоставяне на социална услуга. 
Разработени и приложени 6 програми  за медицинска рехабилитация, 4 програми за 
професионална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства и 6 програми 
за социална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства на 80 деца и 120 
лица с  увреждания и техните родители. 
Дейност №3 Подготовка на помещение за предоставяне на съботно-неделни грижи - 
Оборудвана и обзаведена една занималня за нуждите на съботно-неделната грижа и 
поставена рампа за инвалидни колички. 
Дейност №4 Обучение на екипи за работа в Центъра за съботно-неделна грижа - Сформиран и 
обучен екип от специалисти. 



 

Дейност №5 Стартиране  на Центъра за Съботно- неделна грижа за деца и родители - 
Създадена мотивационна среда в общността за комуникация с децата и хората с увреждания. 
Създаден  1  Център за съботно-неделни грижи. Предоставяне на възможности за пълноценен начин 
на живот на 80 деца и 120 лица с увреждания и техните родители. 
Дейност №6 Развитие и предоставяне на иновативна социална услуга „Съботно-неделна 
грижа за деца и родители” - Осигурени качествени грижи за всички членове на целевата група. 
Организирана, развита и предоставена иновативна социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и 
родители”. 
Дейност№8 Мониторинг и отчетност на проекта. 
 
Очаквани резултати:  

• Разкрити нови форми на социални услуги в общността 
• Изработена  методика за предоставяне на социална услуга „Съботно-неделна грижа за  

деца и родители” и внесено   предложение в Министерството на труда и социалната 
политика за включването на тази услуга  в списъка на услугите финансирани от 
държавния бюджет. 

• Разработени програми за медицинска рехабилитация на деца, хора с увреждания и 
техните семейства. 

• Разработени  програми за професионална рехабилитация на деца, хора с увреждания и 
техните семейства. 

• Разработени и приложени програми за социална рехабилитация на деца, хора с 
увреждания и техните семейства. 

• Оборудвана и обзаведена една занималня за нуждите на съботно-неделната грижа, 
поставена рампа за инвалидни колички, която ще бъде използвана за продължаване на 
услугата и след приключване на проекта. 

• Стартиране  на Центъра за Съботно-неделна грижа за деца и родители. Осигурена 
качествена грижа за децата и лицата с увреждания под наблюдението на добри 
специалисти, даваща възможност на потребителите за развиване на самостоятелен и 
независим живот, дадена възможност за отдих и професионално развитие на 
родителите. 

• Достъпност и прозрачност на проекта: осигуряване на винаги актуална информация 
до общностите. 

 
 
Идеята за настоящото проектно предложение „Съботно-неделна грижа за деца и родители” 
произлиза от изпитващите нужди на родители на деца и лица с умствени, физически и 
сетивни затруднения, които имат желание и потребност, от оказване на адекватни грижи и 
помощ в отглеждането на своите увредени деца, от друга страна да повишат своята социална 
и професионална квалификация и от трета - да помогнат на себе си и на децата си да се 
включат по-успешно в социума.  
 
 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Сдружение за подкрепа на лица с увреждания „Приятели” - БАЛИЗ и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане”. 

 
 
 


