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Корпус 2, зала 101 

 

28.03.2019 г. 

 

8.30 – 9.00 

Регистрация на участниците 

Поставяне на информационни материали на експозиционните пана 

 

9.00 – 9.30 

Откриване на форума 

Приветствия от официалните гости 

 

9.30 – 9.45 

Реализиране на програми и проекти за социални услуги  и заетост в Община Русе 

Катя Петрова, началник на Отдел „Социални дейности“, Дирекция „Здравни и социални дей-

ности“ – община Русе   

 

9.45 – 10.10 

Социалните работници за трансформираща и устойчива социална защита в Европа As-

soc. Prof. Ana Radulescu, PhD, президент на Европейския клон на Международната федерация 

на социалните работници (International Federation of Social Workers – Europe), Букурещки уни-

верситет, Факултет „Социология и социална работа“, катедра „Социална работа“ 

 

10.10 – 10.35 

Проучване на възприятията и потребностите на практикуващите социални работници 

от селските райони за справяне с явлението „burn-out”. Изследването е в рамките на про-

ект „Еразъм+” „Овластяване на практикуващите социална работа в селските райони”, acro-

nym EPSWRA, project number 2018-1-RO01-KA204-049515. 

Lecturer Lucia Neagoe, PhD, and Lecturer Claudia Ionescu, PhD, Университет Питещи, Румъния, 

Факултет по педагогически науки, социални науки и психология, Катедра по психология, ко-

муникационни науки и социална работа. 

 

 



10.35 – 10.50 

Ролята на социалния работник в териториалните структури на Агенция за социално 

подпомагане  

Детелина Матева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе  

 

10.50 – 11.05  

Обучението в професионално направление „Социални дейности“ – предизвикателства 

и реалности 

доц. д-р Людмила Векова, ръководител на катедра „Социални дейности“, Пловдивски уни-

верситет „Паисий Хилендарски“    

 

11.05 – 11.25   

Почивка  

 

11.25 – 11.45 

Взаимодействие на социалния работник с други професии в случаите на домашно наси-

лие 

Assoc. Prof. Radu Dobre, PhD, Университет Питещи, Румъния, Факултет по педагогически 

науки, социални науки и психология, Катедра по психология, комуникационни науки и со-

циална работа 

 

11.45 – 12.00 

Възможности за трудова заетост на хората с умствена изостаналост, ползващи социални 

услуги 

Люба Николаева, социален работник в социални услуги Защитени жилища „Приятелска под-

крепа“ – Русе 

 

12.00 – 12.15 

Споделяне на фламандски опит за подобряване благополучието на деца, лица с инте-

лектуални затруднения и техните семейства и повишаване на квалификацията на под-

крепящи специалисти в социални услуги за деца и лица с интелектуални затруднения 

гл. ас. д-р Огнян Койчев, катедра „Социални дейности“, Пловдивски университет „П. Хилен-

дарски“, Председател на Сдружение „Посока благополучие“ – Пловдив 

 

12.15 – 12.30 

Burnout на социалните работници в социалната услуга „Защитено жилище“. Резултати 

от проведено национално изследване за професионалното прегаряне на социалните работ-

ници, практикуващи в социалната услуга „Защитени жилища“ 

ас. Явор Георгиев, докторант, доц. д-р Антон Стойков, катедра „Социални дейности“, Тра-

кийски университет – Стара Загора 

 

12.30 – 12.45 

Център за обществена подкрепа – координация и взаимодействие между институциите, 

работещи с деца 



Ася Михайлова, директор на Център за обществена подкрепа на деца в риск от 0 до 18 години 

и техните семейства, община Свищов 

 

12.45 – 13.00 

Да си различен не е недостатък, а предимство и възможност. Представяне на случай, като 

пример за добра практика. 

Нели Русева, директор на Комплекс от центрове за настаняване на деца без увреждания, Раз-

град 

 

13.00 – 14.00 

Обедна почивка 

 

14.00 – 16.00  

Посещение на социални услуги с добри професионални практики и наставничество на 

студенти по социални дейности в град Русе (по предварително заявено желание и фор-

мирани групи) 

 

16.10 – 17.00  

Представяне на резултатите от конкурса за есе на социално значима тема и връчване 

на грамоти и награди на участници, класирани на призови места  

Дискусионен панел: Предизвикателства и възможности за развитие на образованието по со-

циални дейности и професията „социален работник“ през ХХI век – национален и европейски 

контекст (първа част)   

Модератор: доц. д.н. Сашо Нунев, Русенски университет „Ангел Кънчев“.    

 

29.03.2019 г., корпус 2, зала 101 

 

9.00 – 9.15 

Изграждане на интегративна образователна и социална платформа за развитие на сту-

дентите в професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет 

„Ангел Кънчев“ 

доц. д.н. Сашо Нунев, Русенски университет „Ангел Кънчев“   

 

9.15 – 9.35 

Извънкласните дейности в образованието по социалната работа – реални възможности 

за развитие на трансверсални компетенции и за практикуване на бъдеща работа 

Lecturer Ana Maria Dumitrescu, PhD, Университет Питещи, Румъния, Факултет по педагоги-

чески науки, социални науки и психология, Катедра по психология, комуникационни науки 

и социална работа 

 

9.35 – 9.50 

Програма за обучение на студенти за социална работа с деца в риск „Формиране умения 

за независим живот“ 

доц. д-р Искра Петкова, Медицински университет – Плевен 



 

9.50 – 10.05 

Опитът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив в практическата 

подготовка на студенти от специалност „Социални дейности” в Пловдивски универси-

тет „П. Хилендарски” – формиране на основни компетенции за социална работа с деца 

и семейства 

Недка Василева – Петрова, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 

Пловдив, докторант към катедра „Социални дейности“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, Екатерина Костова - базов ментор по практическо обучение  

 

10.05 – 10.25 

Стратегическите партньорства на Erasmus+ за образование на възрастни – начин за на-

маляване на различията в резултатите от обучението и постиженията между социал-

ните работници в Европа. Случай от проект EPSWRA (№ 2018-1-RO01-KA204-049515) 

Assist. Prof. Diana Radut-Seliste, PhD, Университет Питещи, Румъния, Факултет по педагоги-

чески науки, социални науки и психология, Катедра по психология, комуникационни науки 

и социална работа   

 

10.25 – 10.40 

Професионалните практики в областта на социалните дейности – място за среща  и пол-

зотворно взаимодействие между образователните институции и работодатели  

Бисерка Иванова, изпълнителен директор, Сдружение „Русенска асоциация на лица с инте-

лектуални затруднения (РАЛИЗ) – Българска асоциация на лица с интелектуални затрудне-

ния (БАЛИЗ) – Русе 

 

10.40 – 10.55 

Услуги в подкрепа на ранното детско развитие на примера на Център за ранно детско 

развитие – Асеновград  

Екатерина Ужиканова – управител на Център за ранно детско развитие – Асеновград, докто-

рант в катедра „Социални дейности“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

10.55 – 11.10 

Ролята  на  Център за работа с деца на улицата в предоставянето на социални услуги, 

рехабилитация и интеграция за деца и семейства в риск 

Катя Радева, директор на Център за работа с деца на улицата – Разград 

 

11.10 – 11.30 

Почивка  

 

11.30 – 11.50 

Развитие на образованието по социална работа в Румъния  

Prof. Florin Lazar, PhD, член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на учи-

лищата по социална работа (European Association of Schools of Social Work – EASSW) и реги-

онален координатор за България, Букурещки университет, Факултет „Социология и социална 

работа“, катедра „Социална работа“ 

11.50 – 12.05  



Добри професионални практики в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 

община Ценово, област Русе 

Румяна Иванова, управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Искрена 

Венкова, трудотерапевт в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания   

 

12.05 – 12.20 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – добро място и практика за социали-

зация на потребителите 

Йоана Негрова, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Сдружение „Дете и прост-

ранство“ 

 

12.20 – 12.35 

Партньорството на Национален алианс за социална отговорност за развитие на човеш-

ките ресурси в социалните услуги 

Златка Иванова, експерт координатор в Национален алианс за социална отговорност 

 

12.35 – 13.15 

Заключителен дискусионен панел: Предизвикателства и възможности за развитие на обра-

зованието по социални дейности и професията „социален работник“ през ХХI век в България 

и Европа – национален и европейски контекст (втора част) 

Модератор: доц. д.н. Сашо Нунев, Русенски университет „Ангел Кънчев“  

 

13.15 – 13.30 

Закриване на форума   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


