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 Ефективен и персонален подход към удовлетворяване на
специалните нужди на уязвимите лица в рамките на приема и
процедурата и насочване към грижи и услуги;

 Идентификация и оценка на нуждите;
 Индивидуален план за подкрепа;
 Социална консултация;
 Подходяща среда за събеседване;
 Повишаване на информираността;
 Взаимодействие с държавни и неправителствени институции и

организации.

РАБОТА С УЯЗВИМИ ЛИЦА
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ОБРАЗОВАНИЕ

За учебната 2018 г./2019 г. 

 144 деца, записани в общински и държавни училища;

 9 деца, записани в ОДЗ;

 Организиран транспорт за учениците;

 Разработени информационни материали за правото на достъп
до образователната система.
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НЕПРИДРУЖЕНИ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ДЕЦА, 
ПОДАЛИ МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В Р БЪЛГАРИЯ 

Настанени Преходни жилища и ЦНСТ

Ползвали здравна грижа

Насочени към психиатър

Насочени към психолог

Назначен представител по чл. 25 от ЗУБ

Идентификация на уязвими лица

12

361

17

73

501

290
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 Извършена идентификация, оценка на нуждите, насочване и
социални консултации на уязвими лица, търсещи
международна закрила;

 Бързи оценки на непридружени малолетни и непълнолетни
лица, търсещи международна закрила;

 Пълни оценки на непридружени малолетни и непълнолетни
лица, търсещи международна закрила.

ИЗГОТВЯНЕ НА БЪРЗИ И ПЪЛНИ ОЦЕНКИ 
ЗА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА
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ПОДХОДЯЩА СРЕДА

РПЦ – гр. Харманли

ТЦ – с. Пъстрогор
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РПЦ – гр. СОФИЯ
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ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
НАВИЦИ И 

ИНФОРМИРАНОСТ
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СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И КУЛТУРНА ОРИЕНТАЦИЯ

 Изготвяне на интеграционни профили;

 Взаимодействие с местната власт за сключване на споразумения
за интеграция;

 Проведени сесии за включване на пазара на труда;

 Осигурено обучение по български език;

 Беседи и информационни сесии;

 Организация и участие в дейности по адаптация и културна
ориентация.
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РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Конкурс за рисунка на тема „С очите си видях бедата“, организиран
от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ завоювани общо пет награди, сред които три втори,
една трета и една поощрителна;

 Конкурс „Млади таланти“ – раздел фотография, организиран от
Национален дворец на децата, отличени и класирани четири
фотографии (от общо 7) за оригинална идея в раздел черно – бяла
фотография;

 Музикално – танцов спектакъл „Обединени в танца“, по проект на
американския хореограф – Нейтън Котам, представен в два
концерта – на сцената на НБУ и парк „Заимов“, гр. София.
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 Спортни маратони и шампионати;
 Концерти, представления, театри;
 Опознавателни екскурзии;
 Арт-работилници;
 Открити уроци;
 Празнични тържества.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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