Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община
Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)
Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

Община град Добрич
Албена Донева – директор ДЦВУ
Тел. 0884311448
adoneva@mail.bg
Инициативи в Дневен център за възрастни с
увреждания и Център за социална рехабилитация и
интеграция към Община град Добрич
От 2009 г. до сега; 2013 – 2014 г.
Принципи 11, 8, 2

добро управление се отнася?

Подробно описание на
практиката

Дневният център за възрастни с увреждания
(ДЦВУ) е разкрит като социална услуга през 2006 г.
и е с капацитет 40 души. Центърът за социална
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е създаден
през 1998 г. и е с капацитет 45 души. Потребители
на тези социални услуги са възрастни хора с
физически и ментални увреждания. Основните цели
на ДЦВУ и ЦСРИ са да се създават всички
възможни предпоставки за социално включване на
хората с увреждания, за развитие на техните умения
и познания, на техния колективен дух, с оглед
подобряване на здравословното състояние и духа,
защита и гарантиране на правата им в обществото.
За изпълнението на тези цели социалните
работници прилагат различни форми на терапия,
ангажираност при изпълнение на разнообразни
инициативи, в това число прилагане на конкурсното
начало. Практиката представя някои от формите на
работа с възрастните хора с увреждания:
1) Организиране на изложба “Tолерантност
към творчеството на всички”
В ДВЦУ действат ателиета по арт- и трудова
терапия. За пета поредна година, във времето от м.
януари до края на м. ноември хората-потребители
на услугата на ДЦВУ създават картини. При
изработката на картините се използват иновативни
живописни, графични и смесени техники на високо
художествено ниво. Изложбата се открива на 29
ноември - на различно място: в Художествената
галерия, в Общински младежки център, в Домпаметник «Йордан Йовков», в Регионална
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Преки участници, партньори и
целеви групи

библиотека «Дора Габе».
2) Организиране и провеждане на конкурс за
най-красива цветна градинка „И ние
можем”
Идеята за този конкурс е на директорката на ДЦВУ,
а инициативата стартира от двете социални услуги:
Дневния център за възрастни с увреждания и
Центъра за социална рехабилитация и интеграция,
които отправят покана за участие към всички
социални заведения. Целта на конкурса е да се
облагородят дворните пространства, като се
оформят градинки и им се придаде естетически вид.
За участниците са създадени добри условия за
терапия в трудова среда и създаване на умения за
екипна работа. Развива се тяхното чувство и
усещане за красота и удовлетвореност от
сътворяването на нещо цветно и добро. През 2013 г.
в конкурса участват 15 социални услуги/заведения.
3) Популяризиране на кампанията „Bulgaria
cap project”
Участници в инициативата са потребителите на
услугите ДЦВУ и ЦСРИ. Съвместно с партньор –
Добрич Онлайн (местна онлайн медия и
същевременно събирателен пункт) те поемат
ангажимент да популяризират международната
кампания „Bulgaria cap project” на територията на
Община град Добрич. За тази цел те декорират
предоставените от Dobrich Online съдове за
събиране на капачки, които после се поставят в
различни институции, заведения и други
обществени места (училища, детски градини и ясли
и т.н. - повече от 20 места). По този начин самите
хора с увреждания проявяват ангажираност към
благотворителен еко проект, насочен също към хора
с увреждания. Дейността се извършва целогодишно.
Снимки от трите дейности (в електронен формат);
Отразяване на дейностите в интернет и регионални
медии.
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=20653
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=632559
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=17732
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=22967
Преки участници и целеви групи: потребителите на
социалните услуги - възрастни с физически и
ментални увреждания.
Партньори на инициативите: общинска
администрация, културни и образователни
институции, социални заведения.

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази
практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и
изведени поуки

Извършва се успешна арт- и трудова терапия.
Развиват се естетическите и художествени
възприятия на хората с увреждания. Формират се
трудови навици, извършва се екипна дейност.
Благоприятства се процесът на социално
включване, както и ангажираността към
обществени и благотворителни инициативи.
И при трите дейности има елементи на
иновативност:
При изработката на картините се ползват
иновативни художествени техники и се създават
творби, представляващи специфичен вид
изобразително изкуство.
Конкурсът за най-красива градинка се прилага за
пръв път в сферата на общинските социални услуги.
„Bulgaria cap project” е относително нов проект за
България и в Добрич за пръв път идеята стартира от
двете социални услуги. В случая има
присъединяване на хора с увреждания към
европейска еко- инициатива, подкрепяща хора с
увреждания.
Община град Добрич се стреми да поддържа високо
ниво и разнообразие на своите социални услуги:
Изложбите дават възможност за социално
интегриране, развитие на творческия потенциал на
хората с увреждания, както и за получаване на
обективна оценка от обществеността за
постигнатите резултати. При усърдна работа хората
с увреждания могат да развият умения за рисуване,
доближаващи се до съвременните художествени
критерии.
Осъществявайки трудова дейност, създавайки
красота, хората се чувстват по-пълноценни и
равнопоставени на останалите. При създаване на
възможност, те биха били равноправни участници и
на трудовия пазар.
Участието в различни инициативи засилва
обективното социално включване, а подкрепата на
инициативи, насочени към хора с увреждания,
засилва чувството за солидарност и съпричасност
към нуждите на останалите.

