Мобилен център за работа с деца”
Мобилната работа с деца и младежи, настанени в специализирани институции,
е
търсеща и ориентирана към социалната среда концепция за консултирането
им.
Осъществява се в рамките на социалната педагогика и на социалната работа,
като се
работи в група или с индивидуални случаи. Мобилната работа с деца и
младежи ще се
извършва в домовете за деца, лишени от родителски грижи на територията на
област
Враца – град Враца, село Лик, град Роман, село Бърдарски геран, село Три
кладенци.
Нашето решение за създаване на Мобилната група е продиктувано от
„правещото негативно впечатление на децата и младежите, трудното или
деликвентното поведение на младите хора и от потребността им от определено
внимание.

Целева група:
Деца, настанени в специализирани институции на възраст от 6 до 18 години
(Домове за
деца, лишени от родителски грижи).

Основни дейности на Мобилния център:
Основните дейности ще бъдат извършвани в две направления: работа с деца
от
предучилищна възраст до 10 клас и работа с деца, завършващи училище и
напускащи
институцията.
Мобилният център ще предлага комплекс от висококвалифицирани услуги за
деца и
младежи от специализирани институции; ранна превенция на детската агресия,
училищни конфликти с пренебрежение, злоупотреба и други форми на
асоциално
поведение. Проблемите при децата и младежите са свързани преди всичко с
личностното развитие, емоциите и поведението. Целта е да се насърчи
социалната
интеграция на децата и младежите от специализираните институции.
Мобилният
център ще предлага точно такава подкрепа в личностно развитие на децата:
• Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и
младежи
при напускане на институциите - дейностите са насочени към осигуряване на
условия
за успешна социална интеграция чрез развитие на независимост, социална и
професионална реализация;
• Организиране на обучение за мотивация и реализация за децата и младежите
от
домовете - със социален работник и психолог с богат опит и стаж ще
разговаряме с

децата по проблемите им, ще ги научим да споделят проблемите без
притеснение. Найсъществен при тях остава проблемът липса на социални контакти и приятели, с
които
да споделят. Затова младежка група от Сдружението ще ходи 2 или 3 пъти
месечно в
Домовете;
• Ще започнем работа с изоставащите деца и с децата, застрашени от
повтаряне на
класа;
• В разговори с всички деца от 1 до 7 клас ще обясняваме какво значение има
тяхната
успеваемост за по-нататъшната им реализация след завършване на похода ще
образователна степен Ще следим и подпомагаме техния успех;
• Ще въведем Програма „Независим живот” за младежи, напускащи
институциите;
• Ще поставим началото на „Програма Антиагресия” с децата до 5 клас;
• Ще поставим началото на „Здравно образование” с децата след 5 клас;
• Ще проследяваме и подкрепяме пътя на младежите, напуснали Домовете;
• Ще ангажираме децата и младежите от Домовете в обществения живот и
намаляване
на социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси;
• Ще организираме Детски социален лагер през лятната ваканция с помощта на
доброволци от БЧК.
За всяка една от дейностите ще се изисква съгласието на настойника на
децата. За всяка
дейност децата ще имат възможността да избират дали да присъстват или не
на
определените занятия.

Човешки ресурси
Основният екип на сдружението, който ще планира, ръководи, организира и
провежда
дейностите на организацията се състои от:
1. Гаврил Стефанов
2. Цветана Иванова
3. Иван Манчев
В проектите ще се участват:
• деца от Дома “А. Златаров” във Враца;
• различни специалисти: психолози, педагози, лекари/консултанти и др.,
наемани на
хонорар;
• доброволци .

Материална база
Ще се използва материалната база на Домовете за деца, лишени от
родителски грижи
на територията на област Враца, към които ще бъдат насочени дейностите, а
именно:
• ДОВДЛРГ Роман "Никола Вапцаров”, Адрес: 3130 Роман, ул."Христо Ботев"
60, тел.

09123/20-25
• 19 ДОВДЛРГ Бърдарски Геран, Адрес: Бърдарски Геран 3259, тел. 09135/204
• 20 ДОВДЛРГ Враца "Асен Златаров", Адрес: Враца 3000, ул."Авлига"1, тел.
092/6223-89
• Дома в село Лик
Ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между НПО ”Надежда за
нас 2008” и директорите на Домовете.

Източници на финансиране:
Спечелени проекти по различни програми; осигуряване на средства от
спонсори,
фондации, международни организации, насочени към младежки проблеми.

Мултиплициране:
НПО ”Надежда за нас - 2008” е единствено в страната, създадено от деца,
младежи и
възрастни от Дома за деца, лишени от родителски грижи във Враца. С тази
идея и с
резултатите от дейностите на сдружението ще се популяризират идеите и ще
бъдат
създадени и други такива сдружения.____

