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Визията  
на КСУДС е  

всяко дете да расте 

в семейна или  
близка до  

семейната среда. 
 

 

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив  
 

 
 
е открит през 2005 г., като отговор на усилията на страната в подкрепа 

реализирането на основните детски права, заложени в Конвенцията на ООН за правата на 

детето. Първоначално Комплексът се състои от три центъра за  
работа с деца - Център за обществена подкрепа,  
Център за работа с деца на улицата и Звено "Майка и бебе"  
с основна цел развитие на социални услуги, алтернативни 
на институционалната грижа.  
С оглед анализираните потребности на децата и  
семействата в общността и целенасочените усилия  
на Община Пловдив за подобряване качеството на  
социални услуги на местно ниво, през 2013 г. са присъедини:  
Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” – услуга 
предоставяща 24 часова грижа в среда, близка  до семейната за деца, които не могат да 

останат в своите семейства; Приют за безнадзорни деца, разкрит през 1997 година, който е 

преструктуриран Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“; също така е 

разкрит е Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални 

потребности - като част от развитието на услугите за деца в КСУДС.   
Към момента капацитетът на услугите в КСУДС е общо 184 места. 
• Център за обществена подкрепа /ЦОП/- 100 места.  
• Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ – 15 места 
• Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/ - 9 места;  
• Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални 

потребности /ЦСРИ ДСП/ - 30 места;  
• ЦНСТ „Майка Тереза” – 15 места /резидентна грижа/ 
• ЦНСТ „Детска къща” – 15 места. /резидентна грижа/ 
От 2006 г. доставчик на услугите в Комплекса е Община Пловдив.   
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За да има детство! 

 

 
 

За социалната работа много често се говори, че тя е мисия, призвание, милосърдие, грижа, 

добродетел, че тя носи морална удовлетвореност и прави човека, който я върши - по-добър 

и одухотворен. Но социалната работа на първо място е професия – професия, съчетаваща в 

себе си висока степен на мултидисциплинарност и практикоприложност. Професията 

„социален работник” изисква сериозни познания по психология, педагогика, социално 

подпомагане, социално осигуряване, заетост, здравни грижи, психопатология, право и др. 

От социалния работник се изисква да познава функционирането на почти всички сфери от 

социалния живот на човека - от раждането до смъртта - социалната работа съпътства много 

от важните събития в живота на човека. 
 

Екипът на КСУДС – Пловдив се състои от опитни социални работници, високо 

квалифицирани психолози, логопед и музикотерапевт, юрист, медицинска сестра, социални 

асистенти, детегледачи, шофьори; широко спектърен административен екип и експертен 

ръководен екип. Общата численост на персонала е 65,5 щата. 
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Екипът на КСУДС се стреми да допринася за многообразието и адекватността на 

услугите за деца и семейства, да бъде онази малка част от големия пъзел, наречен 

„реформа”, която да търси и намира винаги най-точното място. Място - важно и значимо - 
за подобряване на конкретната детска съдба; за възприемане на детството като най-важна 

част от живота на едно дете; за осигуряване правото на детство за децата - обстоятелство, 

което е отговорност на всеки човек, без значение дали е родител или не; за детството, което 

е тук и сега.  
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За да има детство! 

Нашите партньори! 

 Фондация „Движение на българските майки“ клон Пловдив - на 

база сключено Споразумение за сътрудничество от 4 години се 

реализират редица проекти.  

 
 

Чрез сключено Споразумение за сътрудничество с Фондация 

„Агапедия”, младежите от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детска 

къща”, имат възможност да формират умения на самостоятелност и да 

развиват своите таланти. Ежегодно част от децата са включвани в 

международни младежки обмени.  
 

Фондация ,„Агота“, Унгария – през 2016 г. членове от екипа на ЦОП и екипа на ЦНСТ 

„Майка Тереза” преминават обучение по метода на KAZSPEM – Сензитивна, 

педагогическо-терапевтична методология. Подходът на работа е насочен към децата и 

младежите, живеещи под закрила. Обучението е проведено в партньорство с Фондация 

„Национален алианс за работа с доброволци”. През лятото на 2017 г. част от екипа заедно с 

децата от ЦНСТ „Майка Тереза” гостуват на фондацията в Унгария за обмяна на опит и 

споделяне на добри практики. В рамките на посещението е сключено Споразумение за 

тристранно партньорство между КСУДС - Пловдив,  Фондация ,„Агота“, Унгария и 

КАРИТАС Сегед.  
 

 „Зеебургер информатик“ ЕООД - в рамките на три 

последователни години, фирмата предоставя дарение на раници, 

тетрадки и учебни пособия за децата от двата Центъра; подкрепя 

реализирането на летните лагери на ЦНСТ „Майка Тереза”.  
 

 „ТELUS“ – През 2015 г. 150 служители на фирмата реализират своя „Ден на подкрепа“ 

като част от политиката на корпорацията за корпоративна социална 

отговорност. Ремонтирана е сградата на ЦНСТ „Детска къща”. 

Партньорството с TELUS продължава, като ежегодно служители на 

компанията организират закупуването на електроуреди или други вещи, 

необходими на ЦНСТ „Детска къща”. 
 

– Сключено споразумение за 

сътрудничество през 2018г. между БЧК и КСУДС Пловдив. БЧК предоставят хранителни 

продукти в двата Центъра за настаняване от семеен тип, както и хранителни пакети за 

социално слаби семейства, с които работят екипите на останалите Центрове. През 2018 

година в ЦНСТ „Детска къща” и ЦНСТ „Майка Тереза” е реализиран проект „Споделени 

усмивки”.  
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 „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов“ ООД – ежегодно в 

продължение на повече от 15 години се грижи за летните лагери на 

планина и на море за децата от ЦНСТ „Детска къща”, както и за всяка 

друга извънредно възникнала нужда.    
 

Партньорството с ПУ „Паисии Хилендарски” от 2012 г. 

регламентира провеждането на практика на студентите от 

специалности „Социални дейности” и „Социална педагогика”. 

Това дава възможност за качествено практическо обучение на 

студентите и привличане на млади кадри към екипа на КСУДС.  
 

Национален Алианс за Работа с Доброволци – Водещи съвместни 

проекти са: „Дуално обучение на специалисти от ЦНСТ на длъжност 

детегледач”, включващо и обмен на опит в Германия; участие в проект 

„Международна награда на херцога на Единбург” и обучение по 

метода KAZSPEM. 
 
 

 УМБАЛ „Св. Георги”:  през 2010 г. е сключен Договор за 

сътрудничество, касаещ Родилно отделение на болницата и целящ работа 

по превенция на изоставянето на бебета. През 2018 г. е сключено 

споразумение за партьорство, което регламентира провеждането на 

групови дейности с деца и консултации на родители на територията на 

Клиника по педиатрия и генетични заболявания.    
 
 
Българска Асоциация Осиновени и Осиновители: 

партньорството датира от 2014 г. КСУДС Пловдив 

ежегодно участва в традиционно организираните от 

БАОО Информационни седмици за осиновяването, както 

и в различни събития с участието на експерти на 

организацията.   
 

КСУДС е представителство на Националена Алианс за Социална 

Отговорност за Пловдив, в рамките на което осъществява различни 

местни и регионални инициативи и събития, свързани с 

популяризиране на добри практики и търсене на решения на различни 

проблеми в социалната сфера. Възможността за участие в Националните събития на НАСО 

е шанс за развитие на капацитета на услугите и повишаване информираността за 

предстоящи и настоящи промени в законодателстото. Немаловажен е фактът, че членове на 

КСУДС имат възможност да участват в национални работни групи за разработване на 

методически и поднормативни документи, както да бъдат партньори в различни проекти на 

НАСО. Последен, от които е проектът ECI AGORA за Ранна детска интервенция.  
 
                   

Партньорство с Районен съд, Пловдив и Районна 

прокуратура, гр. Пловдив: Ключови партньори при 

работата с деца, участващи в съдебни 

производства. През 2012 година в 

КСУДС е изградено Специализирано 

помещение за изслушване на деца, 
което се използва активно като се провеждат разпити и 

изслушвания на деца.   
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Партньорство с община Калояново: Партньорството датира повече от 10 

години като в резултат на добрите професионални взаимоотношения, през 

2019 г. е договорен и сключен Механизъм за взаимодействие с изнесено 

работно място. 
 
 

 
Партньорство с Фондация за децата в риск по света:  
В началото на 2017 г., Община Пловдив сключва договор с 

Фондация за децата в риск по света, за предоставяне на 

програмите "Музика в действие" и "Библиотека на 

играчките". Еленка Кумчева - музикотерапевт в КСУДС, преминава обучения за работа с и 

по програмата „Музика в действие”, която се реализира в ЦНСТ „Детска къща“ и УМБАЛ 

„Св. Георги”. 
 

 
Мрежа Хлебни къщи: Мрежата Хлебни Къщи е създадена от Д-р 

Надежда Савова-Григорова, културен антрополог от Университета 

„Принстън“, САЩ. От 2017 г. датира партньорството с организацията, 
което продължава и през днес. и се изразява в ежегодно реализиране на 
ателиета „Месене на хляб” с децата, участващи в летни занимания на 
ЦРДУ, както и събития, свързани с информационни кампании на 
КСУДС Пловдив.   

 
Доброволческа гражданска инициатива „Плюшено мече” – 
партньорство с Инициативата се осъществява от Звено „Майка и бебе” 

и ЦНСТ от 2016 г. като са получени дарения на хранителни продукти, 

консумативи и вещи, необходими в ежедневието на децата.  
 
 
 
“КЦМ-2000” АД – Партньорството стартира през 2019 г. във 

връзка с включването на ЦНСТ „Майка Тереза” в програма 

„КЦМ - благодетел”, в рамките на която децата от Центъра 

подготвиха поредица от картини с мотото „Истински се вижда 

само със сърцето” (темата е обвързана с отбелязването на 30 

години от създаването на Конвенцията за правата на детето). 
 
 „АБВИ“ – партньорството датира от 2015 г. През 2016 г. е извършен 

ремонт на покрива на ЦНСТ „Майка Тереза”, боядисване на двете сгради 

на Центъра, подмяна на настилката на спалните помещения, които са 

оборудвани с нови мебели. Екипът на фирмата подкрепя децата и в летните 

им лагери.  
 
Партньорство с Фондация Humanity First: през 2019 г. 

Фондацията се ангажира с ремонтни дейности и обзавеждане в 

сградата на Звено „Майка и бебе”, както и с други форми на 

подкрепа на нуждаещите се жени и деца.  
 

Тракийски хляб“ ООД  - партньор на екипа на ЦНСТ „Детска къща“ от 

създаването на Центъра, а след присъединяването му - и на КСУДС.  
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„Комес - Попов“ ЕООД – осигуряването на качествена храна за децата 
 е от изключителна важност. Фирмата подкрепя екипа в продължение на 

повече от 9 години.  
 
 
Н. А. П. С. ЕООД - ежегодно дарява посещения на плаж през летните месеци, водни 

атракции и целодневни забавления за децата от ЦНСТ, както и посещение на ледена 

пързалка. 
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За да има детство! 

…нашите Кампании… 

Всяка година Комплексът за социални услуги за деца и семейства реализира 

информационни кампании за популяризиране на детски права с цел промяна на нагласи на 

обществото към различните рискови групи, и  

актуални за обществото предизвикателства. 
Кампаниите са начин, услугите в Комплекса 

да бъдат разпознаваеми и достъпни до 

колкото се може повече деца.  
 
Първи юни – Международен ден на детето  
Отбелязването на Първи юни е традиция за 

екипа на Комплекса. Ежегодно празниците 

преминават под формата на Кампания за 

популяризиране на детските права. 

Символично, всяка година в небето политат 

балони с детски послания. Този ден е повод да 

напомним на всички, че детството е днес, то се случва сега и от всички възрастни зависи да 

го има. 
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Ден на християнското семейство 
По традиция, всяка година на 21 ноември – Денят на 

Християнското семейство, екипът на Комплекса организира 

тържество за семействата и децата, които подкрепя – 
биологични, приемни, осиновителни. Празникът напомня за 

правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда. 
В годините назад са организирани различни 

дейности: 
➢ Забавления за децата; 

➢ Консурси; 
➢ Дискусии по различни въпроси, свързани със семейството като ценност, 

отглеждането на деца в семейна среда, подкрепа за по-добро родителстване.  
 

➢ През 2017 г. е представена 

изложба „Мечтите на едно дете”, 

разположена на ул. "Райко Даскалов" - /до 

бившата сграда на БНБ/, състояща се от 

картини и размисли на деца, които не 

живеят в своето семейство и такива, за 

които мечтаното семейство има други 

измерения. Изложбата показа на 

обществеността, че децата без родителска 

грижа имат същите мечти и желания, като 

всяко дете, че техният живот заслужава да 

бъде изпълнен с всичко онова, което 

наричаме детство.  
 
 

 
➢ През 2018 г. е организирана изложба „Семейството сме ние!” – картини, 

нарисувани от децата от ЦНСТ „Майка Тереза”, които обединяват посланията за ценността 

на семейството, приемането на различните и 

уважението към всяка личност. С изложбата 

младите автори показват на обществото, че 

всички деца имат право на мечти и да се радват 

на детството си, а добрата грижа и любов ги 

учи да правят добро за другите, независимо 

дали живеят в своето семейство или в 

алтернативна грижа. Младежите подариха 

своите картини на Отделението по пластично-
възстановителна и естетична хирургия за деца в 

УМБАЛ „Свети Георги”.  
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„Нека бъдем толерантни“ – кампания за позитивно отношение към различните 
За екипът на КСУДС – Пловдив темата за толерантността е изключително актуална. 

Толерантността и интеграцията спрямо различните деца е от особена важност. Приемането 

им в обществото и пълноценното им участие и функциониране в него е единственият начин 

те да развиват своя потенциал и възможностите си за социално включване. 

 
С идеята да популяризира и съдейства за разпространение на информация за 

общочовешките ценности, за основни факти за лицата със специални потребности и други, 

екипите на Комплекса организират различни инициативи. Главната от които е отбелязване 

на Деня на толерантността. 
 
− Ден на 

толерантността – 16 
ноември 

Началото е поставено 

през 2010 г.  
През последните пет 

години, Денят на 

толерантността се провежда в 

различни училища, под 

формата на интерактивни 

занимания с учениците, 

обединени около темата за 

взаимоотношенията и приемането на особеностите на другите. Всяко от тези училища 

получава „Приз за толерантност“ и става посланик на толерантността.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
− Щъркелов ден: 
„Щъркелов ден” е инициатива на Българска асоциация „Осиновени и осиновители” 

/БАОО/ и отбелязва деня, в който детето е дошло в семейството на своите родители-
осиновители и това е поставило началото на общата им семейна история. Така децата и 

всички останали се учат, че осиновяването е специален ден от семейния календар, в който 

се е случило раждането на новото семейство. На 17.04.2018 г. КСУДС Пловдив отпразнува 

„Щъркелов ден” за първи път и го превръща в традиционен празник през следващите 

години.  
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− Ден на осиновяването: 
Национални информационни седмици на осиновяването, организирани от Българска 

асоциация „Осиновени и осиновители” се провеждат ежегодно. Със събитие се включва и 

КСУДС Пловдив, като поставя на дневен 

ред сред обществеността теми и 

предизвикателства, съпътстващи процеса на 

осиновяване.  
Особено силно е събитието през 

2019 г. - Дискусионен форум „Гласът на 

осиновеното дете“ - проведен в залата на 

БТА. На форума са представени резултати 

от анкетно проучване, направено от 

специалисти на Комплекса, които показват 

какви са проблемите на осиновените деца. 

В последствие е изготвено становище до 

МТСП и Омбудсмана за промени в 

нормативната база. 
− Ден на 

доброволците 
5 декември е Световен ден 

на доброволеца и е повод екипът 

на Комплекса да изкаже 

благодарност на всички, които 

подкрепят каузата "Да има 

детство"! Доброволците са 

неизменна част от работата на 

екипа. През 2019 г. над 30 

доброволци са подкрепили 

дейностите на КСУДС.  
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− “Мениджър за един ден” 
Можем да се похвалим с ежегодно участие в 

инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден”, 

която дава начало на кариерната реализация на ученици 

и студенти.  
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Кръводаряване  
Подкрепата за децата и семействата често пъти е в областта на 

здравето и достъпа до здравни грижи. Голяма част от събитията на 

КСУДС – Пловдив са придружени с акции за безвъзмездно 

кръводаряване.  
 
 
 
 
 
 

 Консултативни и посреднически услуги дават 

възможност на семействата да мобилизират своите ресурси и да запазят най-ценното - 
своето дете. 
 
 

 

− Кампания „Чуйте ме“ 
Има за цел да повиши информираността на децата, 

семействата и професионалистите за техните права и 

отговорности, за наличието на екип от професионалисти и 

място, където могат да получат подкрепа, ако са жертва на 

насилие. В рамките на Кампанията се провеждат беседи с 

ученици, в които децата се запознават с техните права и се  

информират за наличието на специализирано помещение за 

изслушване на деца. Раздадават се и информационни 

материали, популяризиращи «Синята стая» 
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За да има детство! 

         Какво правим? 

ЗА 15 ГОДИНИ НАД 6000 ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА СА ПОЛУЧИЛИ 

ПОДКРЕПА ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ 

ФОРМИ. 
 
  

В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА през последните пет 

години са подкрепени 947 деца и техните семейства и още  

над 500 са включени в групови дейности. 

 
 

 
 
Акценти в работата на ЦОП са: 

• Социално, психологическо, юридическо и др. информиране и консултиране на 

деца и родители 
• Информационна програма за родители в раздяла, преди, по време и след развод - 

Тази Програма е ефективен начин родителите да бъдат запознати с особеностите и 

спецификите на процесите, съпътстващи една раздяла/развод. 
• Контактен център – опосредстване на контакт между дете и липсващ в ежедневието му 

родител 
• Медииране на срещи в ситуация на конфликт - специалист от ЦОП, преминал 

обучение по Медиация и вписан Регистъра на медиаторите в България) и юрисконсулт 

са на разположение на страни в конфликт за постигане на извънсъдебно споразумение  
• Подготовка, изслушване/разпит и придружаване на деца, участващи в правни 

процедури – В КСУДС е сформиран екип от социални работници и психолози, 

превенция  и 
реинтеграция 

превенция на изоставянето

реинтеграция

подкрепа на родители при 
изпълнение на родителски 

функции

социална и психологическа 
работа с деца

приемна грижа 
и осиновяване

социална и психологическа 
работа с деца

подкрепа на близки 
роднини и приемни 

семейства

подкрепа на осиновители 
и осиновени

обучения на кандидати за 
осиновители и кандидати 

за приемни родители

групови 
дейности

групова работа с родители 
и деца 

информационни и 
ресторативни програми

1155  
ггооддииннии 
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специално обучени за подготовка и изслушване/разпит на дете, участник в правни 

процедури.  От 2012 г. до м. Август 2020 г. специалистите от ЦОП са подкрепили 186 

деца, жертва или свидетели по наказателни производства.  
• Групи за подкрепа на осиновители - стартира през 2018 г. и вече втора година 

осигурява на осиновителите специално пространство, в което да могат да споделят 

успехи и предизвикателства; да получават и дават емоционална подкрепа, да създават 

общност и придобиват нови знания. Водещи на групата са г-жа Дора Прангаджийска 

(психотерапевт и специалист през опита) и г-жа Татяна Каназирска (ЦОП). 
• Обучение на кандидати за осиновители - Екипът на ЦОП провежда ежемесечно 

обучение на кандидати за осиновители по програма, утвърдена от Министъра на труда и 

социалната политика. Социални работници, 

психолог и медицински лица информират и 

консултират кандидатите за осиновители в 

рамките на 50 учебни часа.   
• Подкрепа на младежи за самостоятелен 

живот  
• Програми – Програма за формиране на 

умения в асертивно поведение, Програма за 

работа с родители, извършители на насилие 

над децата си, Програма за родители в 

раздяла, преди, по време и след развод, 

Формиране на родителски умения и др. 
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За да има детство! 

         Какво правим? 

 
 

В ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА през последните пет 

години са подкрепени 148 деца и техните семейства и още  

70 са включени в групови дейности. 

 
 
 
 

 
 
 
В последните години, Центърът за работа с деца на улицата се превърна в 

своеобразен ресурсен център за обучителна подкрепа на деца в крайно затруднена семейна 

среда – деца от многодетни семейства, с един родител или с родители, които не могат да 

упражняват контрол и подкрепа за обучението на децата си.  
Реализирането на груповите занимания е сред приоритетите на услугата. По време 

на тези занимания децата имат възможност не само да творят, но и да общуват; да създават 

умения да се представят, заявяват, отстояват; да са част от група; да опознават традиции и 

обичай, да усвоят реално приложими умения в тяхното ежедневие. 
 

Индивидуална 
работа

• социална, 
педагогическа и 
психологическа 
подкрепа на деца

• социално, 
психологическо 
консултиране на 
родители

Групови дейности

• Ателие "Приложни  
изкуства", 
"Грънчарство"

• Лятно училище

• Социално-
образователна услуга 
"Фризьорство"

• Курсове в училища

Дневна грижа

• Топъл обяд

• Улични обходи

1155  
ггооддииннии 
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Средно 15 деца на година ползват услугата Дневна грижа, включително 

осигуряване на храна. По време на дневната грижа са застъпени формирането на социално- 
битови умения.  
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 За да има детство! 

         Какво правим? 

В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕРГРАЦИЯ ЗА 

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ през последните пет години 

са подкрепени 101 деца и техните семейства. 

 

 
 

 
 

Центърът са социална рехабилитация и интеграция подкрепя деца със специални 

потребности, предимно в ранна детска възраст и начална училищна възраст. 

Терапевтичната работа с деца е силно обвързана и с работа с техните семейства.  
Акценти: 

• Прилагане на индивидуален подход и елементи от различни методики - релационна 

психомоторика, работа в сензорна среда, работа по метода Монтесори; програмата 

„Музика в действие” 
• Група за подкрепа на родители на деца със специални потребности с водещ г-жа Инна 

Бранева. Сесиите се провеждат ежемесечно с времетраене 2 часа и половина.  
• Група „Музикотерапия” за деца 0-3 години и техните родители  

 
 

 

• ДЕЦА

• РОДИТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛНА 

РАБОТА

• ДЕЦА

• РОДИТЕЛИ
ГРУПОВИ 

ДЕЙНОСТИ
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За да има детство! 
         Какво правим? 

 

В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ” през последните пет години са 

подкрепени 43 майки и 57 деца. 

В 80 % от случаите подкрепата от услугата е довела до 

успешна превенция на изоставянето. 

 

 
 
Звено „Майка и бебе“ е единствената социална услуга в региона, която предоставя 

временен подслон и подкрепа на млади момичета и жени в грижата за новородените им 

бебета. В системата на социалните услуги за деца ЗМБ има своето уникално място и 

значение, тъй като обхваща периода на най-ранното детство, а много често и последните 

месеци от бременността на майката. ЗМБ е първата линия на защита срещу 

институционализиране на децата, борейки се за запазване целостта и укрепване на връзката 

майка-дете, когато в нея има ресурс.  
За осъществяване на успешна превенция от значение са осъществяваните дежурства 

на член от екипа в ДКЦ. Партньорството с лични лекари и педиатри, гинеколози и родилни 

отделения осигурява своевременно подаване на сигнал за дете в риск от изоставяне. 

 

подслон

• осигуряване на сигурна и защитена среда

индивидуална работа с майките

• първи грижи за новородено

• социално, психологическо, правно и др. 
информиране и консултиране 

• посредничество и застъпничество

1155  
ггооддииннии 
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 За да има детство! 
         Какво правим? 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „ДЕТСКА КЪЩА” 

И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕНИ ТИП „МАЙКА ТЕРЕЗА” 

През последните пет години  92 деца са намерили подслон , 

грижа и топлина. 

 
Грижата за децата в двата центъра от семеен тип „Детска къща“ и „Майка 

Тереза“ е едно от сериозните предизвикателства пред целия екип на Комплекса и там се 

инвестира изключително сериозен ресурс – финансов, материален и човешки – най-силен 

фактор за благосъстоянието на децата е партньорството с ключови организации – 
неправителствени, бизнес и други.  

Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ е първата семейна къща 

разкрита през 2003 г. в България. През м. май 2013 година е присъединена към КСУДС, 

Пловдив. За последните пет години в нея са намерили подслон, грижа и топлина 54, за този 

период 20 от тези деца са реинтегрирани в биологичното или осиновително семейство като 

7 от тях са през 2019 г.; 8 деца са в приемни семейства и семейства на близки и роднини; 9 

деца са преминали в други резидентни услуги; две деца са починали, поради тежки 

онкологични заболявания.   
Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ е първоприемник на 

Приюта за безнадзорни деца „Майка Тереза“ присъединен към КСУДС през месец май 2013 

г., а през м. септември 2013 година ПБД „Майка Тереза“ е преструктуриран в  ЦНСТ. 
За периода от 2015 до 2020 година в ЦНСТ „Майка Тереза“ са преминали 38; от 

изключителна важност е подготовката за напускане на младежите; 22 деца са напуснали 

ЦНСТ през последните 5 години като 10 младежи са преминали в други социални услуги, 4 
са реинтегрирани, 8 - са продължили живота си самостоятелно в общността. 

През 2018 и 2019 година Центъра изпрати и своите абитуриенти. Две девойки 

създадоха семейства, един младеж продължи образованието си в Техническия университет, 

един младеж се върна в семейството си и към момента работи. 
Работата с родителите на настанените е неизменна част от работата на екипа, като 

целта грижата за настанените деца да бъде споделена с техните родители. 
Развитие на способностите и талантите на децата е гарантирано чрез участието в 

множество проекти, реализирани в партньорство с външни организации. 
 

1155  
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    Проекти 

• Участие на децата в проект „Изграждане на култура на общуване и изява на деца 

в неравностойно положение”, реализиран от Сдружение „Правна защита и 

съдействие на човешките права в България”. Проекта стартира през м. юли 2015г. и 

приключи м. март 2016г.;  
• През м. ноември 2016 година 10 деца от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детско 

къща” заедно с доброволци от НАРД участваха в клуб „Практически умения - 
декупажни техники и 

приложни изкуства” в 

Младежкия център 

Пловдив. 
• През м. януари 2017г. 

три деца от ЦНСТ 

„Майка  Тереза” бяха 

наградени от 

Президента на 

републиката по повод 

успешно завършване 

на дейностите за ниво 

„Бронз” на Наградата 

на херцога на 

Единбург.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Едноседмичен лагер за децата в 

гр. Сегед Унгария – 2017 г. 
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• "Артист в махалата" Проектът е част от програмата "Пловдив 2019" и се 

изпълнява от Сдружение "Наш свят" в партньорство с КСУДС – Пловдив. Деца от ЦНСТ 

участват в театрални работилници. На 03 юли 2019 г. в залата на КСУДС - Пловдив се 

състоя заключително събитие по 

проект "Артист в махалата". 
• "Идентичност и 

самосъзнания" - На 20.06.2019 г. във 

фоайето на Центъра за обществена 

подкрепа бе открита инсталацията. 

Инсталацията събира и представя 

дейностите в работилницата за 

„Аудио-визуални продукти."  
• Проект „Да изпълним 

не/възможните мечти”- проект 

реализиран от Ноу хау център за 

алтернативна грижа, в партньорство с 

Община Пловдив. В него участва 

екипът и децата от ЦНСТ "Майка Тереза". Целта на проекта е да приложи методика за 

работа с младежи за подготовката им за самостоятелен живот извън центъра.  
• Проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция 

чрез взаимодействие и сътрудничество“ - КСУДС е партньор на Национален алианс за 

социална отговорност по този проект, като в него като обучители участва специалистите на 

Комплекса, Лилия Евлогиева и Екатерина Костова. Лилия Евлогиева посети работна среща 
с международния екип по проекта в Братислава през месец март 2019 г., а част от екипа са 

обучени по предоставяне на услуги за деца в ранна детска възраст. 
• "Заедно - здраво бебе здраво бъдеще" -  Участие на членове от екипа на 

"Звено Майка и бебе" в проект на Тръст за социална алтернатива  
• Проект Изграждане на външен фасаден асансьор за сградата на ЦОП - 

финансиран по проект "Красива България" - обща стойност на проекта приблизително  105 

000 лв. с 20 % съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.   
• Проект  „Да върнем младите майки в училище” – 2018 – 2019 г.  
Проект BYMBE се осъществява от организация BYMBE и представя иновативен 

метод за подпомагане на младите майки, които не работят, не учат, не се обучават. 

Проектът цели майките да открият своя собствен път към образование и професия.  
В резултат на проведената работа 4 майки подготвят документи и заявяват желание 

да продължат образованието си, а две са записани отново в училище.  
• Участие в проект „Мобилно танцово студио за терапия на деца в 

институции” STARTERS, Пловдив 2019 
•  „Да подарим усмивка” – ежемесечно децата от двата Центъра към КСУДС 

посещават културни събития, забавляват се на различни обществени места. 
•  „Стимул за бъдещето” – два пъти годишно в края на първия учебен срок и в края 

на учебната година в Центъра, Фондация ДМБ награждават децата с най-висок успех 

в училище. Този проект мотивира децата да повишават успеха си и да трупат знания. 

В последните години няколко ученици, благодарение на много добрия си успех 

получават и стипендии и добиват самочувствието да участват в конкурси. 
• „Моят специален ден” – Рождените дни в живота на децата, се превръщат в 

незабравими празници с подкрепата на Фондация ДМБ.  
• „Млади творци” – две поредни години, децата развиват таланта си в света на 

театралното изкуство. През 2020г. стартира подготовката на постановката 

„Женитба“ на Гогол под ръководството на Людмила Даскалова, през м. октомври 

2020 г. предстои да бъде представена на празник на Талантите на КСУДС 
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   Другите за нас! 

 

• Получена Награда „Спасители на детството” 25.10.2018 г. 
На 25.10.2018 г. Националната асоциация по приемна грижа отбеляза своя девети 

рожден ден и за трета поредна година връчи  награди „Спасители на детството”. На 

официална церемония в хотел "СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" бяха отличени институции, 

социални работници и приемни 

родители.  
Комплексът за социални 

услуги за деца и семейства 

получи приз в категория 

„Общински център за социални 

услуги”. 
Той е номиниран от 

приемни родители със следните 

мотиви: "Комплексът за 

социални услуги е място за 

откритост, подкрепа и грижа за 

всички, които са ангажирани с 

приемната грижа, но не могат да разчитат на подкрепа поради страх и притеснения. В 

Комплекса можем да говорим честно за чувствата и емоциите си, без да бъдем съдени и да 

чувстваме притеснение." 
• Юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност” - 

на 13-14 юни 2019 г. -Награда за цялостен принос в развитието на националните политики 

получи Недка Петрова – директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 
Пловдив, в качеството й на представителство на Алианса за Пловдив.   

• Благодарствен адрес от УНИЦЕФ - на 17 април 2019 г. г-н Фени Какама, 

съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за достъп до правосъдие, 

посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и 

семейства в гр. Пловдив. Изказана е висока оценка за работата на екипа по случаи на деца, 

участващи в съдебни производства. Г-н Какама присъства на изслушване на дете в "Синя 

стая".  
• Отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" На 20.11.2019 

екипът на КСУДС – Пловдив Комплексът за социални услуги за деца и семейства - 
Пловдив получи Отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" в категория  

• "Значимо партньорство", присъдена от Държавната агенция за закрила на 

детето и връчена на официална церемония лично от зам. министър на труда и социалната 

политика  Лазар Лазаров.  
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ЗАЕДНО продължаваме и през следващите години, за да 
има детство за децата - за повече детски усмивки, за повече 
успешни родители, за повече ВЯРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2020 г.,  
гр. Пловдив 

 
 


