Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Община град Добрич

Лице за контакт

Елена Янева - директор ДЦДУ

(длъжност, телефон, ел. поща)

тел.0884311445; 058/600 229

Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

Терапевтична конна езда за деца от Дневния
център за деца с увреждания
м. май – м. ноември 2014 г.
Принципи 11, 8, 2, 7

добро управление се отнася?
Дневният център за деца с увреждания (ДЦДУ)
към Община град Добрич е вече утвърдена
социална услуга. В работата с децата се
прилагат различни практики и подходи, с цел
подобряване на физическото и психичното им
здраве и възможно по-лекото им интегриране в
социалната среда.
Една от терапевтичните практики на ДЦДУ е
конната езда. Тя се извършва в Конна база
«Рекар» гр.Добрич с управител Н.Колев и я
Подробно описание на практиката

провеждат двама обучени рехабилитатори. При
ездата се използва специално за целта седло.
Рехабилитаторите прилагат и различни
техники, спомагащи за терапевтичния ефект на
заниманията. Занятията целят отпускане и
забавление за децата, допир и приятелство с
конете, отпускане на мускулатурата, като
всичко това влияе благотворно върху лечението
на децата, страдащи от детска церебрална
парализа и от аутизъм. При желание на
заниманията присъстват и родителите.
Услугата е безплатна за потребителите й. За

децата е осигурен транспорт от града до базата,
а времетраенето на терапията обхваща 9-те
относително най-подходящи месеци от
годината – от м. май до м. ноември.
Снимки (в електронен формат); публикации в
Доказателствен материал

интернет
http://dobrich24.com/novina/vodqt-deca-suvrejdaniq-na-terapevtichna-ezda-v-dobrich/3620
Преки участници и целева група са 10 деца с

Преки участници, партньори и
целеви групи

диагнози детска церебрална парализа или
аутизъм на възраст 7-16 г., потребители на
услугата ДЦДУ. Партньор е Конна база
«Рекар» гр.Добрич с управител Н.Колев.
Истинските постигнати резултати ще могат да

Постигнати резултати.

се видят в края на периода. Понастоящем
децата се чувстват релаксирани и с подобрено
психо-емоционално състояние.

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

Хипотерапията отдавна се прилага в чужбина и
в страната, но е иновативна за нашия център.
Освен това, и в цялата област такава услуга не
се предлага.
Конната езда подобрява общото физическо,
психическо

и

емоционално

състояние

на

децата. Подобрява стойката, координацията на
Изводи и очаквано развитие,

движенията, спомага за релаксацията на децата.

преодолени трудности и изведени

Има известни трудности с някои от децата, на

поуки

които е нужно повече време, за да установят
контакт с животното. В такива случаи не се
упражнява натиск, а се изчаква до момента, в
който детето е покаже, че е готово.

