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УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА – СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „В СВЕТА НА РАННОТО ДЕТСТВО“ 

• Бъдещи майки и техните партньори 

 

• Всички родители на деца в предучилищна възраст с акцент върху уязвимите групи (напр. самотни 
родители,  твърде млади родители, родители в социална изолация, осиновители, приемни родители, 
родители на деца със специални потребности) 

 

• Деца от 0 до 7 години 

 

Удобно, уютно и приветливо „място за срещи“, отворено за всеки, с гъвкаво работно време, с акцент 
върху неформалното взаимодействие между специалисти и родители, динамична подкрепа за 
родителите чрез демонстрация, дискусия, предлагане на литература, срещи със здравни или 
образователни специалисти 

 

При необходимост родителите се насочват към други специалисти или специализирани услуги.  



КОНЦЕПЦИЯ НА  СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР 

• Три основни стълба: позитивно родителство, множествена интелигентност, играта 

Основно послание към родителите 

• Позитивното възпитание (без шамари и крясъци) е възможно, когато сте чувствителни към 
силните страни и естествените интереси на детето (множествената интелигентност) и ги 
развивате чрез спонтанна и творческа игра с детето, (за предпочитане сред природата).  

• Детето няма нужда от играчки, а от игра с вас, в която всеки предмет може да се превърне в 
играчка.  

 

Играта има 4 основни характеристики: 

1. Свободно инициирана от детето 

2. Насочвана от детето 

3. Силна вътрешна мотивация, която не зависи от външни стимули  

4.    В играта детето участва активно 

В доклад от 2010 г. от Парламентарната служба за наука и технологии на Обединено кралство е 
направеното заключение е, че сензорното, когнитивното и лингвистичното развитие у малките деца 
зависи основно от играта, изследването и стила на общуване и взаимодействие, който играта 
осигурява, а НЕ от директните инструкции. 



ПРИРОДАТА В СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР. ОБОСОБЕНИ КЪТОВЕ. ДЖУНЖУРИИ 



НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР 



ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ИГРАЯТ И УЧАТ ЗАЕДНО 



PLAY – ГРУПИ В МАХАЛАТА  



РОДИТЕЛИ И ДЕЦА – ЗАЕДНО – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИГРА. УВАЖАНИЕ 



РЕЗУЛТАТ – УВЕРЕНИ РОДИТЕЛИ ЗА ПО-УСПЕШНИ ДЕЦА 

ЗАЕДНО С МАМА НАПРАВИХМЕ  
РОДОСЛОВНОТО МИ ДЪРВО 



ЕФЕКТИ ОТ УНИВЕРСАЛНИТЕ УСЛУГИ 

• Подобрена „видимост“ на семействата с малки деца 

• Създаване на „мрежа за сигурност“ за всички родители с малки деца 

• Ненатрапчива ранна намеса 

• Подобрено физическо и психическо здраве сред малките деца. По-
добра саморегулация. По-голяма устойчивост на стрес. Подобрена 
успеваемост в училище. 

• Навременно идентифициране на уязвими семейства и насочване към 
системата за закрила 

• Подобрена възвращаемост на инвестициите в ранна грижа и 
образование и закрила на детето 



Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  с 
потребност от постоянни медицински грижи към Обединени детски 

услуги Слънчо“ – гр. Русе   

 От сключване на договора за управление на услугата между СНЦ „Еквилибриум“ и кмета на 
община Русе до настоящия момент услуги в центъра са ползвали 15 деца при капацитет на  
услугата от 8 места. 

 10 деца след приключване на ползването на услугите в ЦНСТДМУ се отглеждат в семейна 
среда ( 6 деца от своите родители, 3 в приемни семейства и 1 дете е осиновено) 

 Две деца са реинтегрирани още през 2016 г.,6 деца са реинтегрирани през 2017 г. и 2 през 
2018 г. 

 За две години от старта на услугата броя на реинтегрираните деца е над 100%  от капацитета 
на услугата, което по безспорен начин доказва ефективността на предоставянето й. 



  Кои са основните фактори за този успех? 

• Прилагането на семейно ориентиран подход – работа със семействата, оказване на 
подкрепа през целия процес, насърчаване на контактите и придружаването на децата в 
ЦНСТДМУ – ПМГ от техните близки, максимално позитивно представяне на състоянието 
на децата (въпреки тежестта на уврежданията), без да се спестява информация за 
проблемите и перспективите 

• Добрите партньори – най-добрите медицински консултанти и специалисти 

• Високо мотивиран за работа екип 

• Комплексна грижа за децата  



Работа с родителите 

• Ние насърчаваме родителите да участват в грижата за своите деца 
като им предоставяме възможност да наблюдават и да се включват 
във всички ежедневни дейности с децата 

 

• Осигуряваме възможност за денонощен престой на майките в 
центъра 

 

• Осигуряваме храна и заплащаме режийните разходи за майките, 
които имат временно затруднение да си осигурят подслон и доходи 



Така родителите научават 

  Като наблюдават работата на екипа родителите разбират, че и те 
могат да се справят с грижите за своето дете 

 

Отношението на екипа към детето им дава увереност, че 
обществото го приема и се отнася със загриженост към него 

 

 Учим родителите да търсят подкрепа, когато са затруднени 



Резултати от работа с родителите 

• От настанени 15 деца сме работили със семействата на 13 деца 

 

• От новонастанените 10 деца, на 9 родители не са се отказали от тях, 1 

семейство, въпреки подписаната декларация за даване на съгласие за 

пълно осиновяване на детето, търси информация от екипа и 

специалистите от ЦНСТДМУПМГ считат, че е възможна промяна в 

решението им относно осиновяването. 

 

• Активно работим за извеждането от ЦНСТ на още 1 дете през 2018 г. 



Добрите партньори 

• УМБАЛ – Русе - не само подкрепя грижата за децата, но и има ключова функция за 
тяхното транспортиране и достъп до болнични заведения за диагностика, интервенции 
и лечение 

• “Надежда и домове за децата”  - клон България 

• Община Русе 

• Отлично е сътрудничеството на организацията и с клиниката на проф. Анастасов в 
Пловдив по случаите на деца с лицеви малформации и пациентската асоциация АЛА – 
Пловдив 

• Детски хирург от Русе, ангажиран от доставчика пряко със специфичните нужди на 
децата 

• Консултанти по храненето от Фондация „Карин дом“ и Варненски медицински 
университет 

• Лекари, които надграждат и подпомагат работата на екипа 



Няколко случая от работата с децата, настанени в ЦНСТДМУПМГ 

Разработване на индивидуален 
хранителен режим 

Укрепване на общата мускулатура, 
отпадна необходимостта от операция 

Работа с логопед и успешно 
захранване с лъжичка 

Подготовка на осиновителите да 
полагат грижи за него в домашна 
среда 

 



 

 Разработване на индивидуален 
хранителен режим и включване на 
ентерални храни 

 

 Информирано съгласие на майката  
и поставен гастро-стомен катетър в 
УМБАЛ “Пирогов” 



  Работа с логопед за оро-фагиална 
стимулация и хранене с лъжица 

 
  Проведен консулт за извършване 
на ортопедична операция 



Развиване на родителски капацитет при деца с лицеви малформации 



Медико-социална ГРИЖА в семейна среда с 
фокус върху качеството на живот 

 
Съхраняване на връзката между 

родителите/близките и детето, независимо от 

тежестта на уврежданията и прогнозите ☼ 


