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Уважаеми дами и господа, колеги  

Във времето от 28.03. до 29.03.2019 година в зала 101, корпус 2 на Русенски универси-

тет „Ангел Кънчев“ ще се проведе Регионален форум с международно участие „Добри об-

разователни и професионални практики в областта на социалните дейности“. Събитието 

ще продължи поставеното през предходните две години начало от Русенски университет и 

Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, като през тази година то е подк-

репено и от съорганизатори.    

 Форумът изразява целта на екипа от организатори и съорганизатори за създаване и 

функциониране на широка по обхват дискусионна платформа със социален, образователен 

и професионален характер, популяризиране и обмен на добри образователни и професио-

нални практики, осъществяване на активно и конструктивно взаимодействие между обра-

зование и практика по социална работа, разглеждане на актуални проблеми в областта на 

социалните дейности и свързаното с тях образование и търсене на възможности за решава-

нето им. Водещата тема през тази година поставя в обсега на вниманието на участниците 

предизвикателствата пред професията „социален работник“ и възможностите за нейното 

развитие в динамичните условия на ХХІ век.      

Форумът се организира в партньорство от Русенски университет „Ангел Кънчев“ чрез 

професионално направление „Социални дейности“ и Клуб на социалния работник, Общи-

на Русе чрез Дирекция „Здравни и социални дейности“, Дирекция „Социално подпомага-

не“ – Русе, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Фондация „Приятелска подкрепа“ – 

Русе, Сдружение „Еквилибриум“ – Русе, Сдружение „Дете и пространство“, Сдружение 

„Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“; Българска асоциа-

ция на социалните работници, Българска асоциация за образование по социална работа. 

Предназначен е за експерти от държавни и общински структури, доставчици на социални 

услуги и социални работници, университетски преподаватели и студенти по социални 

дейности.        

Във форума ще участват: Assoc. Prof. Ana Radulescu, PhD – президент на Европейския 

клон на Международната федерация на социалните работници (International Federation of 

Social Workers – Europe), University of Bucharest, Romania, Faculty of Sociology and Social 

Work, Department of Social Work; Prof. Florin Lazar, PhD, University of Bucharest, Romania, 

Faculty of Sociology and Social Work, Department of Social Work, Member of Executive Com-

mittee – EASSW, Country Coordinator of Bulgaria,  (European Association of Schools of Social 

Work – EASSW); Herbert Paulischin  – Австрийската асоциация на социалните работници 



(Austrian Association of Social Workers – OBDS, Vice President of IFSW from 1998 – 2004), 

преподаватели от катедра „Психология, комуникационни науки и социална работа“ към 

Университет Питещи, Румъния (Department of Psychology, Communication Sciences and So-

cial Work, University of Pitesti, Romania), представители на Окръжна агенция за плащания и 

социална инспекция – Гюргево, Министерство на труда и социалната справедливост, Ру-

мъния (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, România). Участници в събитието ще бъдат председателят на Управителния съвет 

на Българска асоциация на социалните работници Въльо Христов, представител на Упра-

вителния съвет на Българска асоциация за образование по социална работа, преподаватели 

от специалности в професионално направление „Социални дейности“ от университети в 

страната, служители от Дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услу-

ги от област Русе и други области в страната, неправителствени организации – доставчици 

на социални услуги, социални работници и студенти. Ще бъдат поканени представители на 

Министерството на труда и социалната политика и други министерства, имащи отношение 

към тематиката на събитието.      

През първия ден на форума се предвижда: представяне на презентации от 9.00 до 13.00 

часа; обедна почивка от 13 до 14 часа; посещение с цел обмен на опит на социални услуги 

с иновативни и добри професионални практики и наставничество на студенти по предва-

рително заявено желание от 14.00 до 16.00 часа; панел за въпроси и дискусия от 16.15 до 

17.00 часа. Вторият ден включва представяне на презентации от 9.00 до 12.00 часа и зак-

лючителна дискусия от 12.00 до 13.00 часа. Участниците презентират своите добри прак-

тики в рамките на 15 минути.  

Във фоайето пред залата ще има табла и маси, на които участниците ще могат да пред-

ставят своята дейност чрез фотоси, постери и други онагледяващи материали, без рек-

ламни материали.  

Участието във форума не изисква заплащане. Разходи за пътни, храна и нощувка се 

поемат от участниците.  

Във връзка с Вашето участие, моля да изпратите заявка със следните компоненти: зая-

вител (институция, дирекция, университет, организация, социална услуга и др.); тема на 

презентацията; резюме на презентацията и ключови думи (до 150 думи, до 4 ключови ду-

ми); име и длъжност на представящия презентацията; информационни материали, пред-

ставящи Вашата дейност – тематика, вид, форма и брой (по Ваше желание).   

За експерти, социални работници, доставчици на социални услуги заявките се изпра-

щат на e-mail: jeni_bratoeva1999@abv.bg, а за университети – на e-mail: 

sasho_nunev@abv.bg. Срокът за получаване на заявките за участие е до 17.30 часа на 

12.03.2019 г. Програма на форума ще бъде изпратена след получаване и обработване на 

заявките за участие със съответните компоненти.  

 От поместения списък в поканата Ви предоставяме възможност да изберете една со-

циална услуга, в която да се запознаете с добри професионални практики и наставничест-

во. За посещенията ще се осигури транспорт. Във връзка със създаването на добра органи-

зация и възможности за придвижване и посрещане в социалните услуги, моля, да имате 

предвид сформиране на групи от неповече от 12 човека.         

 

Списък на иновативни и с добри професионални практики и наставничество на сту-

денти социални услуги в град Русе, които ще имате възможност да посетите:  

1. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  „Розовата 

къща”. Адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 66. Доставчик на социалната услуга: СНЦ 

„Еквилибриум“. 

2. Семеен интерактивен център „В света на ранното детство“ (в подкрепа на родители, 

педагози и социални работници). Адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №22. Доставчик на услу-

гата: СНЦ „Еквилибриум“.    
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3. Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания. Адрес: гр. Русе, ул. „Сър-

нена гора“ №28. Доставчик на социалната услуга: РАЛИЗ – БАЛИЗ.  

4. Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи. Адрес: гр. Русе, ул. 

„Плиска“ №78, бл. Мадара, вх. В. Доставчик на социалната услуга: Съюз на слепите в Бъл-

гария. 

5. Дневен център за стари хора. Адрес: гр.Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №47, ет.2. Достав-

чик на социалната услуга: Фондация „Трета възраст“. 

6. Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа. Ранна интервенция. Адрес: 

гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, ет.4. Доставчик на социалната услуга: СНЦ „Дете и 

пространство“.  

7. Дневен център за деца и младежи с увреждания. Адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапца-

ров“ № 20, ет.1. Доставчик на социалната услуга: СНЦ „Еквилибриум“.  

 

За въпроси и уточнявания:  

доц. д.н. Сашо Нунев – тел.: 0886802466; 0877123744  

Катя Петрова,  

началник на Отдел „Социални дейности“, община Русе – тел: 0882826484  

ас. Евгения Братоева – тел: 0887243807 

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ НА ФОРУМА: 

  Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе   

 Сдружение „Център Динамика“ – Русе  

 Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе  

 Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ – Русе  

 Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство“ 

 Българска асоциация на социалните работници 

 Българска асоциация за образование по социална работа 

 Сдружение с нестопанска цел „Русенска Асоциация на лица с интелектуални зат-

руднения – БАЛИЗ“  

 


