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 СЕЛИЩЕ “МЛАДОСТ” 

ПЛОВДИВ  

ЗА  2011 ГОДИНА 

Селище „Младост” е  действащ проект 

за социална интеграция на младежи и 

девойки, напускащи институционална 

среда. Състои се от 4 блока, три от които 

са с по 16 мебелирани самостоятелни 

стаи със собствен санитарен възел и 

четири мансардни апартамента /две стаи 

със санитарен възел/. 

Фондацията през 2011 година,  вече е 

доставчик на четири социални услуги след спечелени конкурси, а именно Дневен 

център за деца и младежи с увреждания „Св. Анна", Център за временно 

настаняване, Наблюдавано и Защитено жилище.  

       През изминалата 2011 година  79  души ползват услугите – държавна 

делегирана дейност /Център за временно настаняване, Наблюдавано и Защитено 

жилище/. Продължават обучението си  във Вечерна гимназия „Хр. Смирненски”- 12 

души, а четирима  са студенти и степендианти на Фондацията.  С намалена 

работоспособност /ТЕЛК/ са  9 души  и е необходима допълнителна индивидуална 

работа с тях. 

Лицата се настаняват след издадена заповед от Дирекция „Социално подпомагане”. 

 Центърът за временно настаняване е краткосрочна услуга, която има за цел да 

предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от 

дом. Услугата е насочена също така към задоволяване на ежедневните им 

потребности, създаване на условия за подкрепа, чрез превантивна политика 

насочена към подобряване качеството на живот.  

Наблюдавано жилище е дългосрочна 

социална услуга в общността за оказване на 

подкрепа, консултиране и придружаване на 

младежи  и девойки над 18  години, които 

напускат институция, преходно или защитено 

жилище, без деца, несемейни и не живеещи на 

семейни начала, учащи средно или над средно 

образование  
Предоставени материали за рисуване и 

открита изложба на потребител на социалната 

услуга.  

•     Осъществяване на подготовка за самостоятелен живот и ресоциализация на 

младежите, напускащи институцията - чрез организиране на дейности, даващи им 

умения за общуване (запознаване, представяне пред работодател, държание в 

обществото, сексуална просвета и възпитание, гражданско образовние и др) ,  



формиране на месечен бюджет, готвене и съхраняване на хранителни продукти, 

грижи за бельото и облеклото, хигиена и поддържане на жилището, грижи за 

градината и двора, извършване на елементарни ремонти в жилището. 

    

      

  „Защитено жилище“ за хора в риск функционира от месец Юни 2011г. 

 

Настанени са и се работи със 17 лица, които водят независим начин на живот, 

подпомагани от професионалисти. Процесът на социална интеграцията е 

стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с 

конкретните нужди на потребителите. 

Всеки потребител се настанява в самостоятелна стая със 

собствен санитарен възел и оборудвана със най 

необходимото за водене на независим начин на живот.  

 

За потребителите са оборудвани  две кухни и 

трапезария, в която се обучават да подготвят 

самостоятелно храната си.  

 

Защитеното жилище е изцяло топлофицирано. 

        

 

„Защитено жилище“ за хора в риск е услуга в общността, която се предоставя 

от фондация „Бъдеще за България“, след спечелен конкурс пред Община 

Пловдив, обявен със Заповед № 11ОА676/17.03.2011г. и сключен Договор за 

възлагане на социална услуга с Община Пловдив № 11 ДГ 659/10.06.2011г. 

       

  „Защитено жилище“ за хора в риск 

функционира от месец Юни 2011г., когато са 

приети първите 4 потребители. През месец 

Септември вече работи с пълен карацитет. 

Настанени са и се работи със 17 лица, които водят 

независим начин на живот, подпомагани от 

професионалисти. Процесът на социална 

интеграцията е стъпаловиден и включва 

реализацията на разнообразни програми, 

съобразени с конкретните нужди на 

потребителите. 



 

 „Защитено жилище” за хора в риск е 

разположено в самостоятелна триетажна сграда в 

селище „Младост”.  

Спалните помещения са 15, като от тях 13 

самостоятелни с по едно легло и две с по два броя 

легла. Обзавеждането и оборудването на спалните 

помещения е добро и създава усещане за уют и 

близост до семейната обстановка. Всеки потребител 

е обзавел стаята си съобразно личния си избор и 

вкус. 

                                                                           

За потребителите са оборудвани  две кухни и трапезария, в която се обучават да 

подготвят самостоятелно храната си. 

 

 

Самата сграда, със своята външна фасада, вътрешно обзавеждане и лесна 

достъпност са удачен вариант за пребиваване и създават усещане за домашен уют и 

семейна атмасфера. Защитеното жилище е изцяло топлофицирано. 

Цялото дворно пространство е на едно ниво. Дворът е добре поддържан и създава 

условия за приятно прекарване на свободното време на потребителите. Пейките в 

двора на селището се ползват активно като място за отдих.  

 

         Основни дейности на „Защитено жилище” за хора в риск: 

 Подготовка за самостоятелен живот на младежи и девойки в риск чрез обучение 

в различни социални и жизнени умения; 

 Консултиране – психологично и социално; 

 Оказване на съдействие на двама от потребителите, които са студенти; 

 Формиране на увереност и личностен растеж;  

 Пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознанието;  

 Развитие на умения за жизнено планиране; 

 Развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка. 

 Професионално ориентиране; 

 Изследване и актуализиране на професионалната ориентация;  

 Мотивиране за правилен професионален избор;  

 Професионално консултиране за търсенето и предлагането на пазара на труда;  

 Развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда; 

 Индивидуална подготовка за явяване на интервю – изготвяне на автобиография 

и мотивационно писмо; 

 Информиране и посредничество за образователни и стажантски програми за 

професионална квалификация в страната и чужбина; 

 Установяване на контакти с регионални служби по заетостта, дирекции “Бюро 

по труда” и други звена на Агенцията по заетостта; 



 Идентифициране на младежите, които след напускане на институцията ще се 

нуждаят от място за живеене и подкрепа за придобиване на самостоятелност. 

  

 Социалните услуги в „Защитено жилище” за хора в риск се предоставят при 

зачитане на човешкото достойнство, личния живот и основните човешки права на 

потребителите и при равнопоставеност между потребители и служители. 

 

Критерии за включване в програмата на Защитено жилище: 
- младежи и девойки над 18 години без умствени увреждания, без наркотична и 

алкохолна зависимост, без съпътстващи заболявания, възпрепятстващи процесите 

на социална интеграция; 

- лица нуждаещи се от подкрепа за завършване на определено ниво от 

образованието си; 

- лица с пълна самостоятелност по отношение на самообслужване; 

- лица с отговорно поведение по отношение на собственото и общото имущество, 

отговорност към другите, без антиобществени и криминални прояви; 

- лица с позитивна социална ориентация. 

 

       

Състав и квалификация на персонала на Защитено жилище за хора в риск: 

     Персоналът на Защитено жилище се състои от:  - управител, социален работник,  

4 трудотерапевти, психолог, медицинска сестра и хигиенист. Всички те са 

професионалисти в съответната област и образованието им отговаря на позицията, 

която заемат.  

 Основен показател, определящ ефективността на работата  в „Защитено 

жилище” за хора в риск  е неговата устойчивост. Дейностите са така планирани, че 

получените знания и придобитите умения остават в съзнанието на потребителите за 

цял живот.  Услугите, предоставяни в “Защитеното жилище” за хора в риск 

отговарят на критериите и стандартите, заложени в Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, 

здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното 

време и личните контакти, квалифициран персонал.  

 

СТИПЕНДИИ    ОТ ФОНД  „ЗА СТАРТ В ЖИВОТА” 

 

От  2003 год. като съвместна инициатива на Ей Ай Джи – България и Фондация 

„Бъдеще за България”  стартира  Фонд  „За старт в живота” , който подсигурява 

стипендии на студенти в неравностойно положение, но с добър успех.  

През учебната 2011 – 2012 год.  стипедианти са 9 души.  Стипендиантите са от 

Софийски, Пловдивски и Велико- търновски университети, УАСГ, УНСС, 

Медицински университет, Стопанска академия  гр. Свищов, Европейски колеж по 

икономика и управление и Национална природо- математическа гимназия. 

 



 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  С 

УВРЕЖДАНИЯ 

„СВ. АННА” 

 

 В селище „Младост” функционира от 

месец юли 2007 година Дневен център 

за деца и младежи с увреждания 

построен по проект на Фондация 

„Бъдеще за България”  и Социално - 

инвестиционния фонд .Доставчик на социалната услуга от юни 2010год. е 

Фондацията.  От януари 2011 година увеличен 

капацитета от 18 на 25 деца с решение на 

Общински съвет и заповед от АСП след 

мотивирано предложение и наличие на сграден 

фонд.   Предназначен е  за деца  с увреждания, 

живеещи в семейна среда с цел развиване 

потенциала на всяко дете, обучаване в 

самостоятелен и смислен живот, задоволяване на 

техните ежедневни, здравни, образователни и 

рехабилитационни потребности,  облекчаване на 

родителите, 

интегрирането им 

като равноправни членове на обществото и 

преодоляване на 

социалната изолация,  

в която са попаднали 

те  и техните 

семейства.  

През 2011 година  

потребители на  

услугите в  центъра са 31 деца  на възраст от три  до 

осемнадесет  години 

със различни  заболявания. 

Дейности, които се предлагат в Дневен център за 

деца и младежи с увреждания :  екипна оценка на 

нуждите и потребностите на потребителя,  работа по 

програми съобразени с възможностите на децата, 

рехабилитация, психомоторни дейности, игрова, арт 

-  терапия и музикотерапия, социална работа  и 

работа с родителите, използването на  средства за 



подобряване сензорната психомоторика  и  , 

организация на свободното време, психологическа и 

логопедична помощ.   

Децата в центъра под ръководството на специалистите 

се обучават според възможностите си на работа с 

компютър. 

 

 

 

 

 

КУЛТУРЕН  ЦЕНТЪР  НА  ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ” – 

ПЛОВДИВ. 

 

    Разположен в стария град на ул. „Княз 

Церетелев” №1 и е известен с гoлямата си 

културна програма. Центърът е 

традиционен домакин на литературни 

четения, изложби, концерти и многобройни 

детски тържества.  

Съвместно с фондация „Георги Божилов – 

Слона”  е открита постоянна експозиция с  

негови творби .  

 

Програмата  на Центъра през 2011 година 

: 

Май – Изложба на Чавдар Маринов, 

литературни четения на издателска къща 

„Жанет 45”  

Юни – Изложба   по случай годишнината 

на Георги Божилов – Слона, със 

самостоятелна изложба на Златка Шеткова  

Юли -  Изложба на Иван Стоянов/ младеж  

в неравностойно социално положение, 

настанен в селище „Младост”  

Септември – самостоятелна изложба на 

Максим Бояджиев, нощ на музейте и 

галериите  

 



 

Октомври – Изложба на абсолвенти от курса по сценография към АМТИ 

Всеки четвъртък – среща на преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски”, катедри 

Химия, Физика, Биология 

 

 

СТИПЕНДИИ    ОТ ФОНД  „ЗА СТАРТ В ЖИВОТА”  

 

През 2003 год. като съвместна инициатива на Ей Ай Джи – България и Фондация 

„Бъдеще за България”  стартира  Фонд  „За старт в живота” , който подсигурява 

стипендии на студенти в неравностойно положение, но с добър успех.  

През учебната 2010 – 2011 год.  стипедианти са 12 души.  Стипендиантите са от 

Софийски, Пловдивски и Велико- търновски университети, УАСГ, УНСС, 

Медицински университет, Стопанска академия  гр. Свищов, Европейски колеж по 

икономика и управление и Национална природо- математическа гимназия. 

 

ДЕТСКА ШКОЛА „СПЕКТЪР”  

СОФИЯ 

 

 

През изминалата 2011 година, школа „Спектър” към фондация „Бъдеще за 

България” отбеляза множество участия 

в наши и международни конкурси за 

детска рисунка. Подготвиха се деца за 

прием в художествените училища, 

както и в Художествената Академия. 

Над 75 рисунки взеха участие в 

конкурси и изложби, като голяма част 

от тях бяха отличени с грамоти и 

награди. 

През месец февруари беше 

организиран четвърти национален 

конкурс „Наследници на Дечко 

Узунов” . Получена поощрителна 

награда за Катерина Данаилова / 13 

години/. 

Март – национален конкурс „Рецептите на баба „ организиран от Двореца на децата 

София. Първа награда за Наталия Добрева / 9 год./. Нейната рисунка стана плакат 

на кулинарния маратон. Втора награда за Иванка Каменова / 8 год./. Завършен и 

национален конкурс детска карта на света организиран от Българската 

картографска асоциация, чийто финал се проведе в Париж.  

Първа награда за Иво Габровски /11 год./ Втора награда Ния Найденова/ 7 год./ 

Трета награда Елизабет Милкова / 7 год./ Симеон Найденов получи награда за 



оригинална творческа идея.  

Участие в „Моето пътешествие” , Голямото малко четене, илюстрации към книгата 

„Алиса в страната на чудесата” , конференция в Сидни „Дигиталната земя” , 

конкурса в Япония „Еко тугедър”  , 10 деца в пленер „Копривщица” през месец 

август и получени награди.  

За Коледа и Великден по традиция школа „Спектър” организира коледен и 

великденски базар от фигурки изработени от солено тесто в Национална 

библиотека „Кирил и Методий”  

Школа „Спектър” продължава своята работа с деца, има доста успехи и отличия, 

както и много деца, продължили своето образование в художествени училища и 

Висши институти по изкуства. 

Ръководител на школата: Любов Тотева 

 

Получени дарения през 2011 година: 

Парични: - 19 000 лв. 

В натура на стойност: 20 600 лв.  


