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Селище „Младост” е  построено  по 

проект на Фондация „Бъдеще за България”. 
Фондация „Бъдеще за България” е 

неправителствена организация и през 2014 год.  

е доставчик   на пет  социални услуги, 

делегирана държавна дейност,  след спечелени 

конкурси към Община Пловдив, а именно 

Дневен център за деца с увреждания „Света 

Анна, Център за временно настаняване, Приют 

за бездомни лица, Наблюдавано жилище и 

Защитено жилище за хора в риск.  

Всички договори за управление са с тригодишен 

срок. Предоставя и социална услуга  Дневен център за стари хора, за която има  

удостоверение за регистрация в АСП.  

За всички лицензирани социални услуги са  представени отчети в АСП ежегодно  в срок 

и ежемесечно технически и финансови отчети в Община Пловдив по силата на 

сключените договори.  

През 2014 година целият персонал бе включен в  обмяна на опит и добри практики, 

обучения и семинари, конференции,  тиймбилдинг, с цел повишаване на 

професионалната им компетентност и мотивация. 

          Осигурявана е методическа подкрепа на членовете на екипа чрез запознаване и 

обсъждане на нормативната база, длъжностните характеристики, помощ за разрешаване 

на възникнали противоречия по конкретни казуси.  

Средствата по единните разходни стандарти  са разходвани разумно, спазвайки СФУК на 

Фондация „Бъдеще за България”, в резултат на което  персонала на всички услуги  получи 

допълнително материално стимулиране през годината.  

Получени дарения в пари и натура през 2014 год. в размер на  33 434. 19 лв. Получените 

хранителни продукти от БЧК използвани за подпомагане  изхранването на 

потребителите на социалните услуги и социално слаби лица.  

 

Дневен център за деца с увреждания” Св. Анна” към фондация «Бъдеще 

за България»   за 2014 година 
 

  През 2014 година, по силата на  договор № 13 ДГ 767 от 03.06.2013 г. между Фондация 

«Бъдеще за България» - клон Пловдив и Община Пловдив се предоставяше социалната 

услуга Дневен център за деца с увреждания «Св. Анна» .  

За отчетния период януари  2014 – декември  2014 година социални услуги са 

предоставяни на: 

 Ползватели на услугата са 40 деца с направления от Отдел „Закрила на детето”  от тях 

26 момчета и 14 момичета. Изписани 2 деца-  изтекъл срок на направление, три деца 

поради навършени 18 години, едно дете поради предстоящо оперативно лечение и дълъг 

възстановителен период, седем деца – постигнати цели заложени в Индивидуалния план 

за грижи и интегрирани в масови детски градини и училища. Новоприети  през 2014год.   

девет деца.  

Осъществяван контрол по прием, спазване на график за работа с деца,  консултиране на 

родители, наблюдение на занимания, водене на документация, опазване на имуществото, 

течове в мокри помещения, опазването на материалната база и работата с децата. В 

резултат на оказвания контрол  материалната база е в добро състояние.  

Центъра е дооборудван с още един Биофийдбек апарат- невротренинг/ сертифицирани 

логопед и психолог за работа с апарата/, една  Биофийдбек система за тренировка на 
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координацията и концентрацията /ползва се от рехабилитаторите/ и система за слушане 

на филтрирана музика / ползва се от логопеда след преминато обучение за трениране на 

мозъка да обработва звука по ефективно, което води до подобрения в говора, езиковите 

компетенции, сензорната преработка, интеграцията, поведението и ежедневния живот.  

През годината назначен втори рехабилитатор и стажант сътрудник социални дейности 

завършващ магистратура логопедия през юни 2015 год. 

Персонала  добре разбира и изпълнява своите задължения, дава предложения и мнения 

по разходване на средства, подобряване на работата, закупуване на уреди, дооборудване, 

материали за работа,  апаратура и др. водещи до увеличаване качеството на предлаганата 

услуга. Към 31.12.2014 год. нямаме просрочени задължения и неплатени сметки. Средствата от 

субсидиите по единните разходни стандарти се разходваха разумно и не се отчита дефицит.  

Провеждани са прегледи на индивидуалните планове за грижи и обсъждания, периодично по 

график на 6 месеца в присъствието на екипа работещ с детето, родител и представител на 

съответния Отдел за закрила на детето.  Изготвяни са доклади постигнати резултати /периодично  

на 3 месеца/ след екипни обсъждания.  

Периодично е осъществяван контрол върху спазването на сроковете, информирането на 

родителите и социалните работници от ОЗД .   

Въз основа на договор с  Медицински университет Пловдив се провеждаше  съвместна 

работа и практическо обучение на студентите. Изпълнени  са всички дейности, заложени в 

плана за  2014 година.  Всеки служител е запознат с длъжностната си характеристика, своята роля 

в екипа  и  съвестно изпълнява задълженията си, което гарантира качествена социална услуга.  

Стремим се всяка година да въвеждаме нови занимания  с децата и да обогатяваме материалната 

база според възможностите .  

Отчетоха се  добри резултати  при терапевтичната работа с децата, в резултат на което седем деца 

бяха интегрирани в масови училища и детски градини.  

Преди приема родителите се консултират от екип специалисти работещ в центъра за 

предлаганата услуга, взема под внимание техните очаквания, но съобразени с реалните 

възможности на детето с увреждане. Важно е да отчетем активното участие на 

родителите в терапевтичните занимания и тяхната ангажираност с малки изключения.    

Целият  екип участва в реализирането на плана за социална работа, културни, спортни и други 

занимания: 

 Участие в организирането на празненства по случай рождени и имени дни; 

 Подготовка и участие в спортни състезания между двете групи;  

 Подготовка за 

индивидуално

то участие на 

всяко дете в 

организиранит

е мероприятия 

според 

възможностит

е му; 

 Изработване 

на мартенички 

и посрещане 

на Баба Марта 

и деня на 

майката;  

 Изработване 

на 
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великденска украса и фигурки;  

 Участие  на децата в украсяването на дневният център.  Посрещане на Великден 

и 1-ви юни и др.;  

 Изработване на коледна украса, подготовка на програма за Коледа; 

 Празнуване на Коледа в Детски увеселителен център ”Тон Бонбон” – съпроведено 

с програма изнесена от децата, аниматори, Снежанка и дядо Коледа. Раздадени  

подаръци закупени от бюджета на ДЦ.  

 

Наблюдавано и Защитено жилище за хора в риск «Младост» към 

фондация «Бъдеще за България»   за 2014 година 
 

„Наблюдавано жилище”/ НЖ/ за хора в риск е с капацитет 20 места, открито в 

селище „Младост” със Заповед № РД 01 - 335 /22.03.2010 год. на АСП и договор за 

управление № 13ДГ 785/11.06.2013 г. между Община Пловдив и Фондация "Бъдеще за 

България" - клон Пловдив.  

В Наблюдавано жилище „Младост“ работата на екипа е насочена към подпомагане 

за постигане на промяна в отделния човек, за разрешаване на проблемите му и в 

обществото. С потребителите се работи за развиване на способности за приспособяване 

и развитие, отстояване на стремежа за социална интеграция, придобиване на социални 

умения или запълване на дефицит от качества и умения за справяне в специфични 

житейски ситуации.  

През 2014 година броят на преминалите потребители през Наблюдавано жилище 

„Младост“ е 25 лица. Изписаните потребители на социални услуги са 11 (единадесет) и 

за всеки е изготвен план за самостоятелен живот. От тях  двама в общинско жилище, 

трима работят и живеят в чужбина, двама реинтегрирани в семейна среда, четирима 

живеят на свободен наем самостоятелно. Учащи четири и един студент в Евопейски 

колеж. С всички напуснали потребители се поддържа обратна връзка и се проследява 

ресоциализацията им и справянето им със самостоятелния живот. 

Осъществяван е контрол върху спазването на нормативната уредба, водене на 

задължителната документация,  опазване на имуществото от потребители и служители.  

В Наблюдавано жилище битовата и околна среда е добре   поддържана; 

достатъчно спални помещения – 12 единични и 4 двойни стаи, всяко със самостоятелен 

санитарен възел, мебелирано и оборудвано по подходящ начин съобразно установените 

потребности на потребителите и техния личен избор, помещение за социални контакти, 

помещения за хранене. Осигурено отопление /ТЕЦ/, осветление, снабдяване с топла и 

питейна вода, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност. 

    Със средства от единните разходни стандарти в резултат на правилното им разходване 

и получени дарения, се извършиха значителни ремонтни дейности по поддържане и 

обновяване на сградата. Монтирано осветление в коридорите с фотоклетки, на входната 

врата е монтирана система с електронно заключване и достъп с чип, всички врати на 

спалните помещения са подменени с нови, основен ремонт на кухнята – изцяло ново 

кухненско обзавеждане, подова настилка – гранитогрес, ремонтирана и оборудвана стая 

за студентите и учениците с компютър и интернет, оборудвана стая като всекидневна и 

занималня за потребителите, закупено изцяло ново оборудване за спалните 

помещения/легла и гардероби/.Закупени всички необходими електороуреди – пералня, 

сушилня за дрехи, съдомиялна машина, готварска печка, фризер и ютия.   В  13 

санитарни помещения са подменени вратите с алуминиеви, а в осем дограмата.  

На потребителите се осигурява качествена и питателна храна при отчитане на 

техния личен избор. На потребителите се оказва съдействие за настаняване в болнично 

заведение и за снабдяване с предписаните лекарства; всеки месец се провеждат срещи с 
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фондация „Авис Вита“, където се предоставя възможност на потребителите да си 

направят безплатни кръвни тестове и изследвания, безплатни прегледи и консултации с 

различни специалисти. Оказва  се съдействие за завършване на образование – основно, 

средно или висше, помощ при подготовка за изпити, намиране на помощни материали, 

включване в курсове за повишаване на квалификацията, осигурен е достъп до интернет, 

кабелна телевизия и телефон. Предоставена е възможност на потребителите на социални 

услуги за самостоятелно организиране на свободното време, за лични контакти със 

семейството, приятели и други лица; всяка година се изготвя план за социо-културни и 

други дейности и потребителите се насърчават да участват в тях. 

Психо-социална работа и подкрепа на потребителите от Наблюдавано жилище - всеки от 

потребителите е подпомаган в ресоциализацията си от екипа, съобразно личните си 

нужди и потребности, отразени и заложени в оценката на потребности и индивидуалния 

план. Работата с потребителите има определени цели и задачи, които се постигат 

посредством работа в екип, участие в ежедневните дейности организирани в НЖ, 

индивидуална работа и други частни подходи.  

Четирима  потребители  работят на трудов договор към края на 2014 година.  

Част от потребителите работят, но без трудов договор и често сменят 

работодателите си. Основен приоритет за тях е трудовата ангажираност и финансовото 

възнаграждение, за да задоволяват ежедневните си нужди. В повечето случаи 

потребителите разчитат на себе си поради липсата на близки и роднини, които да ги 

подпомагат финансово и морално.  

Регулярни психо-социални консултации се осъществяваха с потребителите относно 

хигиенните им навици, справяне с ежедневните дейности, търсене на работа, изготвяне 

на автобиография и мотивационно писмо, съдействие по текущи проблеми и други 

частни случаи. 

Социо-културните дейности и отбелязването на празници и обичаи са важна част за 

интегрирането на потребителите в обществото. Срещата с традициите, честванията, 

различните култури и обичаи допринасят за обогатяване на общата култура, промяна на 

мирогледа, уважение и почит към миналото и настоящето. През 2014 година на 

потребителите се предостави възможност за посещения на различни мероприятия, 

изложби, музейни експозиции и други културни прояви. Също така се организираха 

разходки из града, посещения до природни забележителности и други. 

За личните празници и рождени дни бе предоставена възможност потребителите 

сами да организират празненство в  клуба за социални контакти.  

Защитено жилище за хора в риск /ЗЖ/ е открито на основание Заповед на АСП № 

РД 01-226/31.01.2011г. с капацитет 17 места. Със заповед на кмета управлението е 

предоставено чрез конкурс на Фондация ”Бъдеще за България” – клон  Пловдив с 

Договор  № 14ДГ796/12.06.2014 год. след спечелен конкурс.  

На основание заповед № РД01-1579/19.12.2014 год. на АСП услугата се 

трансформира в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост от 01.01.2015 год.  

През 2014 година броят на преминалите потребители през Защитено жилище е 21 

лица. Изписаните потребители на социални услуги от „Защитено жилище“ за хора в риск 

са 19 (деветнадесет).Трима  от изписаните през годината получиха общински жилища, 

които успяха да ремонтират и обзаведат за самостоятелен живот извън общността. Пет 

напуснаха по собствено желание след подадена молба, двама преместени в други 

дългосрочни услуги, девет изписани поради изтичане срока на договора и промяна на 

целевата група.  

 Учащите за завършване на средно образование са 5 (пет), студентите в „Защитено 

жилище“ за хора в риск са 2 (двама). 

 Потребителите, които работят на трудов договор в края на годината са трима..  
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През 2014 година на един потребител е оказано 

съдействие за представяне пред ТЕЛК. На 

двама потребители е оказано съдействие за 

хоспитализация. 

Предоставена е възможност на потребителите 

за ползване на компютър, достъп до интернет, 

телефон, художествена литература, вестници, 

списания и други източници за информация.  

 През 2014 година на потребителите се 

даде възможност за посещения на различни 

мероприятия, изложби, музейни експозиции и 

други културни прояви. Екипът на „Защитено жилище“ за хора в риск отбеляза 

официалните и национални празници за 2014 година като включи потребителите във 

функционална трудотерапия и събеседвания за традициите и обичаите. Социокултурните 

мероприятия са важна част за интегрирането на потребителите в обществото. Срещата с 

традициите, честванията, различните култури и обичаи допринасят за обогатяване на 

общата култура, промяна на мирогледа, уважение и почит към миналото и настоящето. 

 Със средства от ЕРС се извършиха значителни ремонтни дейности по поддържане 

и обновяване на сградата на ЗЖ с цел подобряване качеството на предлаганите социални 

услуги. Направен е основен ремонт в седем спални помещения, в дванадесет санитарни 

помещения са подменени вратите с алуминиеви, ремонтирани са две бани – подменени В 

и К инсталация, положен е нов фаянс и теракот, боядисване, закупено е ново 

обзавеждане на седем спални помещения, монтирано в коридорите осветление с 

фотоклетки, закупени нови елекртоуреди.  

  

Център за временно настаняване и Приют за бездомни лица в селище 

«Младост» към фондация «Бъдеще за България»   за 2014 година 
 

    Център за временно настаняване/ЦВН/ в селище «МЛАДОСТ» е открит със заповед на 

АСП № РД01-953 от 29.09.2009 г. с капацитет десет лица.  От януари 2010 се управлява 

от Фондацията. Приют за бездомни лица с капацитет 10 души, който Фондацията 

управлява от 01.07.2013 год.  с Договор  № 13ДГ 867/02.07.2013г. 

   Ползватели на услугата ЦВН през 2014 година – 41 души.  

Социалните услуги ЦВН и Приют са краткосрочни  в рамките до 3 месец. Практика  е  

удължаване  на нормативно определения срок, но то   е регламентирано с Писмо № 9100-

76/01.04.2013 г. на Изпълнителния Директор на АСП. 

На трима потребители от ЦВН е оказано съдействие от служителите за окомплектоване и 

подаване на необходимите документи за общинско жилище и един настанен. Пет 

потребители настанени в институции, а шестнадесет в други социални услуги. Оказвано 

съдействие при издаването на документи за самоличност и подновяването им. 

Единадесет  потребители  започнали работа и самостоятелен начин на живот на свободен 

наем, а двама заминали на работа в чужбина.  

 Подготвяни медицински документи и изследвания за настаняване или преместването им 

в други институции. На потребители оказвано съдействие при намирането и 

устройването им с квартира след започване на постоянна работа с трудов договор.  

На потребителите на социалната услуга осигурени купони за храна в социалните 

трапезарии на територията на Община Пловдив.  

Социалната услуга Приют за бездомни лица функционира през годината с персонал  

шест души, който обезпечава  денонощните грижи за потребителите.  Поради 
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намаляването на единните разходни стандарти с 2/3  от 01.01.2015 год. след направени 

съкращения  - остават двама души персонал.  

През 2014г. ползватели на  услугата общо 46 души. Проблем при предоставяне на 

услугата: настаняването на лица  в тежко здравословно състояние, изискващо 

специализирани здравни грижи и асистенция при изпълнението на дейности по 

задоволяване на ежедневните потребности 

Раздавани са дрехи на нуждаещите се. Ежемесечно раздавани хигиенни материали за 

лично ползване, препарати и дезифектанти за почистване на стаите. 

Съдействано на потребители при кандидатстване за еднократна целева помощ. С всички 

се работи за придобиване на умения за представяне пред работодател, за  изготвяне 

автобиография и мотивационно писмо, поведение на интервю. Осигурен кът  за 

телевизия и прекарване на свободното време.  

    Служителите на социалните услуги в селище „Младост” поддържат редовни контакти 

с Дирекция „Социално подпомагане“, ОЗД, Дирекция „Социална политика“към Община 

Пловдив, Дирекция „Бюро по труда“, Отдел „Жилищно настаняване“ към Кметство на 

район Източен, VІ РУП на МВР, ПГ „Пеньо Пенев“, Център за хора с умствени 

увреждания в с. Ахматово,  Техникум по дървообработване, Медицински университет и 

други институции с цел обмяна на информация, студентска практика,  образоване на 

потребителите и успешната им ресоциализация. 

    Неправителствени организации, които подпомагат потребителите са: Асоциация „Бон 

Мин“ – Франция, която финансира потребителите на селище „Младост“ за придобиване 

на квалификация и развитие в професионален план; Фондация „Авис Вита“, която 

предоставя възможност на потребителите да направят тест за СПИН, Хепатит, Сифилис, 

кръвни тестове и консултации с медицински лица, Национален алианс за работа с 

доброволци, Фондация „Социално братство”, БЧК . 

 

На 2 декември 2014  отбелязана годишнина от основаването на Фондация  „Бъдеще за 

България”, като ден на отворените врати за всички социални услуги предоставяни в 

селище „Младост”.  На празника присъстваха представители на всички организации с 

които работим и ръководството на града.  

 

 

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 2014 година :  

Литературни  четения на издателска къща 

„Жанет 45”. 

Изложба живопис на художниците  Таню Павлов, Ариса Пепечкова, Адриан Иванов, 

Залатка Шейкова.    

Десето юбилейно издание Нощ на музеите и галериите   12.09 – 13.09. 2014 год.  

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

Химия, Физика, Биология. 
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Годишнината  от рождението на Георги Божилов – Слона/13.06.2014 год./  отбелязан  с 

изложба на Таню Павлов и концерт на Христо Видев   

 

    

 

Стипендии    от фонд „За старт в живота” 

 
От  2003 год. като съвместна инициатива на Ей Ай Джи Юръп– 

България, ОББ – Чаритис Застрахователно дружество и 

Фондация „Бъдеще за България”  стартира  Фонд  „За старт в 

живота”. Средствата събрани в този фонд са за  стипендии на 

студенти в неравностойно положение, но с добър успех.  

През учебната 2013 – 2014  год.  стипедианти са   10 души.  

Стипендиантите са от Софийски, Технически и Велико 

Търновски университети, УАСГ, УНС. Представен финансов 

отчет на дарителите със банкови извлечения.  

 

Детска школа „Спектър”  

 
През изтеклата  година школа "СПЕКТЪР" успешно продължи своята работа. 

Тя обхваща около 30 деца с подчертан интерес към рисуване, живопис и приложни 

изкуства. Децата са на възраст от 6  до 18 години. Те участваха и тази година с повече от 

60 рисунки в различни конкурси у нас и чужбина – "Хубава  като цвете е земята" – 

международен  конкурс в Чехия, "Шанкар" – Индия, Световен конкурс за детска рисунка 

"Банско", "Рецептите на баба"-национален конкурс София. Детска карта на света – 

Световен  конкурс,  чиито последен етап ще бъде в Бразилия. България ще бъде 

представена от носителката на 1 – ва  награда Елизабет Милкова - 11годишна. 

Школата и възпитаниците и са отличени с множество награди и грамоти. Радостно е,  че 

голям процент от децата продължават образованието си  в специализирани училища по 

изкуства.Тази година това са: 

Ивайло  Иванов – приет  в техникума по Полиграфия и Фотография. 

Георги Димитров – частна  художествена гимназия. 

Александър Ангелов – архитектура  в УАСГ и др.  

Школата успя и тази година да осъществи традиционния пленер в гр.Копривщица, 

където  децата рисуваха красивия град  и с желание и интерес посетиха историческите 

му забележителности. 

За Великден и Коледа школата традиционно организира базари с ръчно изработени 

сувенири и средствата  от продажбите подпомагат нашата дейност в снабдяването с 

качествени материали за работа.  Тази година  средствата бяха оползотворени за 

благородна кауза – подпомагане  лечението на болно дете. Децата с желание се включват 

в такива инициативи и работят вдъхновено своите произведения на изкуството.  

 

Ръководител на школа''СПЕКТЪР' – Любов  Тотева 

 

 


