Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Община град Добрич
Миглена Георгиева Момчева - директор на Център за

Лице за контакт

обществена подкрепа и на Център за настаняване от

(длъжност, телефон, ел. поща)

семеен тип, тел. 058/601401; 0887/242455
cnst.dobrich@gmail.com
Организиране на Коледно тържество за децата,

Название на практиката

настанени

в

приемни

семейства,

заедно

с

приемните им родители
Период на прилагане

В последните три години

Към кой от 12-те Принципа

Принципи 11, 2

на добро управление се
отнася?
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга,
разкрита в Добрич през 2010 г. От началото на 2012
г. Община Добрич работи за реализирането на
проект ”И аз имам семейство”. Неговата цел е
създаване на устойчив модел на развитие на
заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции, и деца в риск от
изоставяне. През последните три години Община
Подробно описание на

град Добрич, дирекция «Социално подпомагане» и

практиката

Центърът за обществена подкрепа организират
Коледно тържество за децата, приемните семейства,
които ги отглеждат, и новоутвърдени приемни
семейства, в които няма все още настанени деца.
Коледните тържества се организират на различни
места: в залата на Центъра за обществена подкрепа, в
Бизнес залата на Община Добрич, в Кукления театър
на Добрич. Броят на празнуващите заедно приемни
семейства варира между 25 и 40, а в последната

година се включват и приемни семейства от други
населени места от областта. В тържествата участват
Кметът на Община град Добрич и зам.-кметът по
хуманитарни дейности. Целта на тези срещи е децата
да усетят духа на семейните традиции, да празнуват
заедно със своите братя и сестри, да получат още
обич, внимание и топлина, да изразят благодарност
към хората, отворили домовете и сърцата си за тях.
Децата показват свои награди, отличия и рисунки,
изявяват своите певчески и артистични умения, а
това ги мотивира за по-нататъшни изяви и успехи.
Приемните

родители

споделят

своя

опит

в

отглеждането на дете и емоциите си от съответната
изминала година. Всеки празник се превръща и в
равносметка на стореното за доброто на децата. От
своя страна, Кметът като домакин дарява всяко
семейство

с

коледен

дар,

осигурява

коледна

почерпка и пожелава обич и надежда да изпълват
дома на всяко приемно семейство.
Снимки \в електронен формат), публикации в
Доказателствен материал

интернет
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1010606
Деца, настанени в приемни семейства, приемни

Преки участници, партньори
и целеви групи

родители, новоутвърдени приемни родители, при
които все още няма настанени деца, социални
работници и други специалисти, оказващи им
подкрепа; Община град Добрич
Дарени

Постигнати резултати.

още

обич

и

внимание

към

децата;

утвърждаване на традиции, в това число семейни;
изява и мотивиране на децата за по-нататъшно
развитие и успехи.

Считате ли че има елемент на

Приемните семейства се опознават помежду си,

иновативност в тази

обменят

практика?

идентифицирайки общи или сходни проблеми,

информация

и

опит.

Впоследствие,

Моля, пояснете.

организират групи за самопомощ. Могат да разчитат
на подкрепата и на специалисти от различни
социални и други институции.
Ключовият фактор за създаването на сигурност у
приемните родители и децата е постигането на

Изводи и очаквано развитие,

съгласие между участниците в системата на закрила

преодолени трудности и

на

изведени поуки

осъществяването на диалог между деца, приемни

децата.

Тази

практика

допринася

за

родители и специалисти, и постигане на съгласие и
доверителни отношения между тях.

