
                          

От месец март 2016 г. в кв. Раковица работи Семейно–консултативен център - 

интегрирана социална услуга - проект на Община Берковица в партньорство с Община 

Вършец, на стойност 153 000 лева. СКЦ е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ, HAPPY 

Bar&Grill и ИКЕА България, заедно с Община Берковица.  

Дейностите в Центъра са насочени към превенция и подкрепа на най-уязвимите 

семейства с деца в риск на територията на община Берковица и община Вършец: 

 Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в 

семейството, намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и изоставяне в 

институции или друга формална грижа чрез мерки за превенция; 

 Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо- 

рискови уязвими общности в целевите общини; 

 Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция; 

 Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование; 

 Превенция на рисково поведение при уязвими групи подрастващи; 

 Подкрепа за социално включване и достъп до възможности за житейска реализация 

на младите хора от уязвимите общности. 

Услугата работи от 10 март 2016 г. с назначаването на социален работник, психолог, 

социален сътрудник и ръководител на проекта. Постепенно са назначени останалите членове 

на екипа и социален сътрудник за филиал във Вършец. Екипът към януари 2017 г. е пълен - 

9 човека: трима социални сътрудници, медицинска сестра, трима социални работници, 

психолог и ръководител.  

                                        

                                   



Помещенията в СКЦ Берковица са ремонтирани частично по проекта и оборудвани 

безвъзмездно изцяло от ИКЕА, изградена е рампа за достъп на хора с увреждания до 

помещенията.  

   
 

               
 

   
На разположение е и лек автомобил за мобилната работа и при нужда от съдействие с 

транспорт до болнични и др. институции. 

                                                

Сключено е междуобщинско споразумение за съвместни дейности между общините 

Берковица и Вършец. От м. юни 2017 г. на територията на Вършец работи екип от социален 



сътрудник и социален работник. Към момента - януари 2017 г. - се обособяват две помещения 

от Медицинския център във Вършец за функциониране на филиал на СКЦ, за което има 

решение на Общински съвет Вършец и сключен договор за безвъзмездно ползване до края 

на 2017 г.  

Семейно-консултативният център бе официално открит на 20.09.2016 г. На 

откриването присъстваха г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, 

инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица, д-р Илиян Тимчев – председател на 

Общински съвет Берковица, Радослав Найденов - зам.-кмет на община Берковица, Петър 

Стефанов - зам.-кмет на община Вършец, г-н Тео Муратидис, управител на ИКЕА България 

и представители на училища, детски градини, неправителствени организации на територията 

на Берковица. Специален поздравителен адрес по повод откриването на Центъра отправи д-

р Петър Москов, министър на здравеопазването, който изрази подкрепата на министерството 

за усилията и работата на УНИЦЕФ за подобряване живота и осигуряване на 

благосъстоянието на българските деца. Бе отслужен и водосвет за здраве. 

 

   
 

                     

           

 



Екипът на Семейно-консултативния център се обучава по програма, разработена от 

УНИЦЕФ според нуждите на персонала. До края на м. декември 2016 служителите са 

преминали следните модула: „Базови познания за социалните услуги”, „Специфика на 

социалната услуга Семейно-консултативен център ”, „Специфични познания и умения – 

подкрепа за маргинализирани етнически общности“, „Идентифициране и картографиране на 

рискове за деца и семейства; първични умения за мобилна работа“, „Семейно планиране. 

Сексуално и репродуктивно здраве“, „Ранно детско развитие“, „Родителстване”, „Социална 

работа с деца и семейства в риск“, „Работа по случай - изготвяне на оценки на потребностите 

на децата и семействата и планиране на подкрепа“;  

 

      
     

Екипът на СКЦ работи основно по три направления: 

Картографиране на домакинства 

Работа по случаи 

Изпълнение на програми 

 

По трите направления до момента е свършено следното: 

 

Картографиране: 

Картографирането е дейност, при която се описват условията на живот и специфични 

потребности, на базата на което екипът преценява има ли рискове за децата в семействата и 

в каква насока трябва да се работи за превенция и решаване на проблемите на съответното 

домакинство. До момента сме работили в следните населени места: 

Община Берковица - гр. Берковица - кв. Раковица, с. Боровци, с. Замфирово. 

Община Вършец - кв. Изток, кв. Заножене, с. Долно Озирово. 

До декември 2016 са картографирани 152 семейства в Община Берковица и Община 

Вършец. За месец януари е планувано да се направят следващи 80 картографирания. 

 

 

 

 



         

 

Работа по случаи: 

Част от картографираните семейства стават случаи на СКЦ, когато има 

идентифициран риск за децата и има нужда от спешна подкрепа.  

В момента се работи по 45 индивидуални случаи, като основните направления на 

работа са: превенция на изоставяне на деца, превенция на неглижиране, повишаване на 

родителски умения, съдействие за достъп до здравни грижи, лечение и рехабилитация на 

деца с увреждания и деца със здравословни проблеми, съдействие за адаптиране и редовно 

посещение в училище и детски градини, консултиране по въпроси за семейно планиране, 

достъп до социални услуги и др.  

Екипът работи и със самонасочили се клиенти, както и с клиенти с направление от 

Дирекция „Социално подпомагане“. Към момента сме консултирали повече от 400 човека, 

като в това число не влизат направените консултации по време на картографиранията. 

 

Общ брой обхванати потребители – около 400 от консултации и 750 от картографирания. 

Брой семейства с предоставена подкрепа от Фонда за кризисни ситуации – 8. 

Брой неосигурени бременни, с които е работено за подкрепа и проследяване на бременност 

– 11. 

Брой случаи на превенция на риск от изоставяне на дете в бъдеще чрез семейно планиране 

и съдействие за поставяне на спирала-18.  

Съдействие за постъпване в детска градина – 6 деца и техните семейства.    

Придружени за консултации при специалисти са над 15 деца и млади родители.  



              

                  
 

 

                      
 

Благодарение на приятелите на Берковица – МАРБЪЛ – от Ессекс Англия – успяхме 

да осигурим подаръци за голяма част от нашите клиенти – деца на специално организирано 

тържество, както и лично да подсигурим присъствието на Дядо Коледа. 

Програми на СКЦ 

Към момента екипът на СКЦ след участие в специализирано обучение е разработил 

две програми: 

 За работа в град Вършец: програма за работа с деца от четвърти клас на местното 

начално училище и техните родители с цел превенция на отпадане от училище. 

Програмата е едногодишна, с по две занимания на месец. 

 За работа в Берковица: програма за работа с деца с родители в чужбина, оставени на 

грижите на разширено семейство. Цел на работата: запазване на емоционалната 

връзка между деца и родители и подкрепа за посрещане на потребностите на децата 

от разширеното семейство. 

Предвижда се реализирането на тези програми да започне през март-април 2017 г. 

През август-септември 2016 работихме с група деца и техните родители за подготовка 

за постъпване в детска градина. От работата ни до момента сме се натъкнали само на един 

случай на необхванато дете с увреждане в образователната система. Съдействахме 

родителите и от днес детето ще посещава Помощно училище.   



 

 

                         

               

За десетте месеца работа на Семейно-консултативен център – Берковица отчитаме 

успехи и в други направления. 

Контакти и добро партньорство с:  

-училища (най-вече с Четвърто ОУ Берковица и Помощно училище, с ОУ с. Замфирово, 

СОУ Вършец) и съответно с ресурсни учители –Евгени Костов и Лъчезар Лазаров от Трето 

ОУ Берковица; 

-ЦДГ „Звънче“ Берковица; 

- общопрактикуващи лекари на територията на Вършец и Берковица и съответно с 

Медицинските центрове, в които имаме сключени договори за работа на акушер-гинеколог 

(д-р Горанов); 

- с кметове и кметски наместници; 

- с колеги от други социални услуги- Зона Закрила и СКЦ Монтана; 

- с Регионалния ресурсен център, отделение по психиатрия в МБАЛ Монтана, с РУ на МВР 

Берковица и РУ на МВР Вършец. 

Най-доброто партньорство към момента е с Дирекция „Социално подпомагане“-

Берковица. Работим съвместно по случаи в двете общини -Берковица и Вършец, обсъждаме 

казуси. СКЦ към 31.12.2016 г. има 22 направления от ДСП за работа с деца и с родители за 

повишаване на родителски умения. 

       



Поддържаме контакти с колегите от Семейно-консултативен център Монтана, със 

СКЦ Нови Пазар. Предстои посещение в центъра на Нови Пазар - за обмяна на опит и добри 

практики. 

От началото на месец октомври 2016 г. поддържаме страница в социалната мрежа 

Фейсбук. В ефира на радио Видин прозвучаха три репортажа за нашата социална услуга. 

Най-големият успех на екипа до момента е разпознаваемостта му в 

маргинализираните общности и наличието на изградени доверителни отношения между 

екипа и консултираните към днешна дата хора. 

       

 

 

    

 

 



                         


