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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
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Габрово
Даниела Василева
Директор на Дирекция «Образование и
социални дейности»
Тел: 818-380
vasileva@gabrovo.bg
Разкриване на социална услуга Център за
социална рехабилитация и интеграция на деца
от аутистичния спектър с финансовата
подкрепа на частни дарители от град Тун,
Швейцария - семейство Розмари и Йон Келер.
От 2009г. до настоящия момент.
11. Човешките права, които са в сферата на
влияние на местната власт, се зачитат,
защитават и прилагат, и се взимат мерки за
борба с дискриминацията, на каквато и да е
основа
От
01.07.2009г.
Община
Габрово,
в
партньорство със Сдружение «Равен старт 2008» реализира проект «Изграждане и
развитие на Център за социална рехабилитация
и интеграция за деца от аутистичния спектър».
Проектът е на обща стойност 129 376 лева, като
от тях 27 950 лева са принос на Общината, а
останалите – от семейство Розмари и Йон
Келер от гр. Тун. През същата година, месец
декември 2009г. е разкрита социалната услуга в
общността «Център за социална рехабилитация
и интеграция за деца от аутистичния спектър» с
капацитет 20 места. Потребители на услугата са
деца с проблеми от аутистичния спектър на
възраст от 3 до 18 год. и техните родители.
От м. април 2011г. ЦСРИДАС функционира
като държавно делегирана дейност, единствен в
северна България, като доставчик на услугата е
Община Габрово.
Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца от аутистичния спектър
разполага с:
-психологичен кабинет - извършват се
психолгични консултации, провеждат се
индивидуални
психотерапевтични
сесии,
организират се психотерапевтични ателиета за

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

индивидуална работа или работа в малка група
с не повече от три деца;
-специално-педагогически кабинет - определя
се педагогическия статус на децата, подпомага
се когнитивното развитие и пеодоляването на
дефицитите в учебната дейност;
-логопедичен
кабинет
извършва
се
диагностика на езиково-речевото развитие на
децата, провежда се социалнокомуникативна
дейност за преодоляване на езиково-говорни
дефицити и други проблеми от областта на
логопедията;
-арттерапевтичен кабинет -с помощта на артметоди се подпомага познавателното и
социалното развитие на децата;
-психомоторна
зала
провеждат
се
индивдуални
или
групови
сеанси
по
релационна психомоторика, в които детето
посредством свободната игра и минималната
намеса на специалист от ЦСРИ, отработва
проблема, с който не може да се справи, поради
липса на езиково говорни средства или
социално затруднена адаптация.
-две санитарни помещения;
-коридор и кът за посрещане на потребителите.
Има изградена външна рампа за лица в
неравностойно положение.
-зала за сензорна стимулация –
-зала за диагностика;
-зала за наблюдение и супервизиране;
Без партньорските взаимоотношения на
побратимените градове Габрово и Тун
(Швейцария), създаването на подобна социална
услуга не би било възможно.
По време на реализирането на проекта,
специалистите имаха възможност многократно
да участват в специализирани обучения в
страната и в чужбина (Швейцария), за да
усъвършенстват и успеят да проложат на
практика наученото.
Заповед
№
РД01-374/02.03.2011г
на
Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане за разкриване на Център
за социална рехабилитация и интеграция за
деца от аутистичния спектър
Община Габрово
Сециалистите, работещи в ЦСРИ
Сдружение „Равен старт“
Деца с проблеми от аутистичния спектър на
възраст от 3 до 18 год. и техните родители.

Постигнати резултати.

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

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Изградено доверие между специалистите и
родителите на децата от аутистичния сектър от
територията на община Габрово и други
населени места от областта.
Постигнати положителни резултати в пряката
работа с децата и семействата.
Промотирана е услугата в детските и учебни
заведения на територията на община Габрово.
Продължаване съществуването на социалната
услуга, преминавайки в статут на държавно
делегирана дейност, което я прави устойчива
във времето.
Елементът на иновативност представлява
създаването на нов вид социална услуга в
общността чрез съдействие от частни дарители,
на база партньорските взаимоотношения между
побратимените градове Габрово – Тун.
От създаването на социалната услуга до 2014 г.,
в Център за социална рехабилитация и
интеграция са преминали над 60 деца със
затруднения от аутистичния спектър от община
Габрово, гр. Плачковци и гр. Трявна.
На база 5 годишното функциониране на
социалната услуга, както и броят на децата със
затруднения от аутистичния спектър на
територията на община Габрово и други
населени места, е изведена необходимостта от
съществуването на ЦСРИ – Келер. В центъра
работят висококвалифицирани специалисти,
придобили опит и познания в България и
чужбина.
Трудности: постигане на устойчивост и
придобиване статут на държавно делегирана
дейност.

