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За фондацията

Фондация “Здраве и социално
развитие” е неправителствена
организация с обществено
полезна дейност, която работи
в три основни направления –

развитийни програми в ромска
общност, здравни програми
сред уязвими групи и
научноизследователска
дейност. 

Фондацията разработва и
прилага успешни модели за
ранно детско развитие,

промоция на здраве и
интегрирани услуги, които
разкъсват порочния кръг на
бедност и социална изолация.

Мултидисциплинарният екип
(научни изследователи,

психолози, социални
работници, педагози и медици)

на фондацията разработва
модел за ефективна
интеграция на базата на
развитие на умения за
справяне: Модел за
Интегрирано Развитие (МИР).



В програмите ни за ранно
детско развитие участваха
275 родители и 323 деца

Училищна подкрепа
получиха 43 деца

Организирахме хепънинги и
други  събития, на които
присъстваха 348 души

Алтернативната ни детска
градина посещаваха 169 деца

Лятна академия завършиха
успешно 132 деца

Вече имаме 5 действащи
екипа по модела МИР, които
работят в четири големи
ромски общности в София,

Кюстендил и Самоков.

Предстои откриването на
още два центъра - в гр.

Самоков и в гр. София, кв.

„Христо Ботев“.

Ето какво още свършихме
през 2022 г. 

ГОДИНАТА
ВЪВ ФАКТИ
През 2022 г. подкрепихме
над 2000 семейства.



Индивидуална социална
работа проведохме с 277

семейства

Направихме 236 регистрации
за детска градина, трудови и
други консултации

В младежките ни дейности
участваха 287 младежи

Хранителна подкрепа
·625 семейства получиха
храни от Българска
хранителна банка
·Детската кухня към
центровете ни осигури храна
на 353 деца.

Раздадохме 5894,63

килограма хранителни
продукти на обща стойност
59 898,42 лв.

В гинекологичния кабинет в
Център МИР, кв. „Факултета“

бяха проведени 224

гинекологични прегледа и
бяха достигнати 107

индивидуални пациента. 

В нашите програми за
развитие на родителски
умения се включиха 286

родители

311 деца бяха прегледани от
педиатър



ЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ СА
НАШАТА ИСТОРИЯ



Добър край за всеки

проблемен случай - това

е успехът

Освен директор на Център МИР-

Филиповци, Милена е социален работник
и водещ на групи и случаи. Води обучения
за развиване на родителски умения с
майки на деца на възраст 0-3 г.

Придружава и помага на родители и деца
от ромска общност да получат нужната
им медицинска или друга помощ. Работи
в тясна връзка с отдел „Закрила на
детето” и всички държавни институции.

По думите на екипа й, тя е и човекът,

който укротява страстите в Центъра.

Милена Кюркчийска-Кирилова
- ръководител на Център МИР -
Филиповци:

мотивирането им, изграждането на умения
и навици, които биха предотвратили ранно
отпадане от образователната система.

Стремим се да насърчим и развием
потенциала на всяко дете, като
акцентираме върху силните му страни.

„Родителските умения“ са друго важно
направление в работата ни. Предоставяме
групово обучение на родители с деца на
възраст 0-3 г., с които целим повишаване
на родителския капацитет, стимулиране на
чувствителност по отношение нуждите на
детето, подкрепа при създаване на
стимулираща и безопасна среда за
развитие. Всяка майка се ползва и от
индивидуално консултиране от психолог и
социален работник и получава подкрепа
от социален сътрудник от екипа ни.

Отделно от тези програми имаме групи за
бременни жени, майки на деца на възраст
0-1 г. и такива между 2-3 години.

Ежедневно в Центъра предоставяме храна,

приготвена от Комплекс за детско хранене
– Люлин, която е здравословна и
подходяща за деца на възраст от 10 месеца
до 3 години.

Теренната работа, домашните посещения
са ежедневна част от начините да
подкрепим майките в родителската роля,

да ги информираме и подпомогнем.

Работим активно с общността в квартала – 

- По какви програми работите в
момента и какво включват те?

- Работим в индивидуален и групов
формат. „Работата по случай“, като
основен похват в социалната работа, се
използва от нас по отношение на 25

деца, насочени от Отдел „Закрила на
детето“ - Люлин, и техните семейства. Те
са разделени в две програми, които са
социални услуги – „Училищна подкрепа“

и „Развитие на родителски умения и
детска кухня“. В първата влизат 15 деца
на възраст от 5 до 15 г., а втората
обхваща деца на възраст 0-3 г. и техните
родители. Тези 25 случая са включени в
Център за работа с деца на улицата.

„Училищна подкрепа“ е услуга, насочена
към подпомагане на деца в
образователно отношение,



край.

За мен успех е например дете, което
попада в България без ЕГН, в момента да
бъде успешна ученичка. Тя пристигна от
Гърция без документи, без личен лекар,

без нищо. Когато дойде тук, не знаеше
нито ромски, нито български език. Сега
вече говори български. Учи извън
квартала, в 96-то училище в „Люлин”. Брат
й и сестра й ходят на детска градина също
в „Люлин”. И трите деца нямат пропуснат
учебен ден.

Спомням си и още един случай, който
смятам за успех. При нас дойде глухоням
човек, който беше избягал от приюта в
"Захарна фабрика". Търсеше лекар. Как
беше стигнал до тук, не знам. Нахранихме
го, намерихме лекар, придружихме го до
кабинета.

Успех е, че колегите тук обичат работата си
и я вършат с желание. Ето такива неща са
успех, според мен.

- Кои са основните проблеми тук?

- Няма инфраструктура. Децата няма къде
да играят. Единственото място за игра е
дворът на училището, но то е за целия
квартал. Общо взето, наоколо няма къде да
ги изведем, няма детска площадка. Затова
ги водим да играят или в селото, или в 

предоставяме административна помощ,

информираме, насочваме и
консултираме по различни въпроси в
рамките на компетентностите ни.

- Към коя от услугите на Центъра има
най-голям интерес?

- „Училищната подкрепа” е атрактивна,

защото родителите я бъркат обикновено
със занималня, а тя всъщност си е
социална услуга. В момента в нея
участват 15 деца на различна възраст –

най-малкият участник е на 5-годишна
възраст, а най-големият е на 14 години.

Децата са разпределени в две групи с
един учител и двама помощник-учители.

За всяко дете има изготвен план за
работа, който на всеки три месеца се
обновява, в зависимост от особеностите
на детето и от дефицитите му.

Обикновено децата в тези групи в
образователно отношение отговарят на
по-ниска възраст, така че колегите
насочват усилията си в посока
изравняване на физическата и
образователната възраст. 

- Кой е най-важният и най-големият
успех на Център МИР - Филиповци?

- Това е много относително. Успех е всеки
проблемен случай, завършил с добър 



„Люлин”.

Изобщо, има проблеми от всякакво
естество - ранни бракове, отпадане на
деца от образователната система, ниска
мотивация на родителите и
невъзможност да подкрепят децата си да
присъстват в училище и да учат… Това е
огромно поле за социална работа.

- Ако в квартала някой има нужда от
вашата помощ, в рамките на
стандартния работен ден ли може да
ви потърси?

- О, не, реагираме по всяко време. Колеги
от екипа живеят тук и хората от
общността ги търсят в домовете им или
по телефона. 

- Интересно е как ли е вървял тук
животът преди да го има Центърът…

- Откакто Центърът го има, заедно със
здравните медиатори, които напоследък
отстъпиха, успяхме да постигнем нещо
много важно – намаляване на
раждаемостта.

Вече не са много ромските жени, които
искат да имат повече от 2 деца, търсят ни
за съдействие, имат желание за 

поставяне на спирали.

В групите, които аз водя, майките са
активни и не се притесняват да задават
въпроси, свързани със секса и начините за
предпазване от нежелана бременност.

Вече спокойно си искат презервативи.

Това е огромен прогрес.

- Разкажете повече за „релаксиращата
стая”.

- Това е стаята на креативните дейности, в
които участват психологът и сътрудникът.

Обикновено петък е денят за такива
занимания. През лятото имаме малко по-

разнообразна програма, която не е
насочена толкова към учене. Например,

тогава децата правят торти, палачинки. По
възможност ги извеждаме някъде навън,

тъй като тук пространството е малко,

дворът също не е особено просторен. 

- Само с деца от ромски произход ли
работите?

- Не, работим с всякакви деца. Преди време
ни потърси самотен баща от Требич с
молба да се грижим за детето му през
лятото, тъй като той работи и нямаше на
кого да го остави през деня. Приехме го, 

 



той го водеше всеки ден, като специално
за това дете отваряхме Центъра към 7,30

ч. сутрин и затваряхме към 18,00 ч.,

докато бащата дойде да го прибере. Две
или три поредни години детето беше при
нас през лятото.

- Какво е за Вас социалната работа?

- Социалната работа често е определяна
като „Пепеляшката на професиите“. 

Незабележима или подценявана, често
негативизирана. Но всъщност се изисква
специфичен сет от умения, за да може да
се вгради човек в общност или обратното
– да „се изведе“ на светло – в училище, в
лекарски кабинет, в собствената си или
различна среда… Щастлива съм, че съм
намерила призванието си – да бъда
социален работник.



които сякаш нямат шанс. Но това е само
на пръв поглед. Колегите, които ме
посрещнаха и ме въведоха в работата, ми
помогнаха да разбера, че възможности за
промяна в човешкия живот винаги има.

Като сътрудник на терен си създадох свой
подход за преценка на хората и начин за
работа с тях.

- Кои са трудностите и
предизвикателствата, с които те
сблъсква работата на терен? Имало ли
е момент, в който си искала да се
откажеш?

- Когато започнах работа, Центърът не
беше познат в квартала, имаше по-малко
услуги. Задачата ми беше да
популяризирам дейността му и хората да
ме приемат положително. За мен е
предизвикателство новото. Когато имаме
нов проект, нови изисквания – за мен е
предизвикателство. Как ще стартира, как
ще продължи, как ще завърши. Ще успеем
ли да помогнем по добър начин, да
мотивираме, да съдействаме…

Предизвикателство са и детската кухня, и
привличането на майките.

Трудност и предизвикателство при мен
вървят заедно.

Трудно е да привлека майките, но е
предизвикателство да ги мотивирам и
задържа. Когато една майка ми каже, че
детето й не иска да се храни с храна от

Възможността да

помагам е моят

мотиватор в професията

- Защо избра да работиш като
сътрудник на терен? Кое те привлече
към тази професия?

- Преди да започна работа като сътрудник
на терен, бях ромски медиатор в Бюро по
труда – Люлин. Видях обява за работа на
терен, залепена на трафопост в ж.к.

„Филиповци“. Заинтригува ме това, че се
търси човек от ромски произход,

познаващ добре спецификата на работата
с ромска общност. Реших да опитам.

Толкова се вълнувах, че обърках адреса,

на който да се явя за интервю и закъснях.

Към професията ме привлече
възможността да помагам.

Около мен има много деца и възрастни, 

 

 

Надя Райчева - сътрудник на
терен:

Къдрокосата усмивка на Център МИР-

Филиповци Надя Райчева е сътрудник
„Социални дейности”, работи на
терен, води случаи към „Училищна
подкрепа” и модул „Готви с мен” (в
него учи ромските майки на
готварски умения), придружава на
адреси колегите си от отдел „Закрила
на детето”, помага на родители от
квартала с регистрациите за детска
градина, попълването на документи
за получаване на детски надбавки и
интеграционни надбавки на
възрастните хора в квартала.



детската кухня, я каня в Центъра и го
храня. 

Предизвикателство е майките да опитат
новото, да склонят да го правят. И моята
работа е да ги подкрепя в тези им усилия. 

- Кой случай ще помниш винаги и
защо?

- Във всеки един случай има нещо, което
няма да забравя. Помня „грешките“ ми
при случаите. В началото на
професионалния ми път приемах твърде
емоционално всеки човек. Не
разграничавах личен от професионален
живот. Веднъж приютих едно детенце от
квартала, изкъпах го, облякох го с дрехи
на дъщеря ми, нахраних го… На другия
ден ръководителят на Центъра ми се
накара и аз си помислих: „Какъв лош
човек!“ Не разбирах, че съм иззела
функциите на майката.

Помня случай отпреди 6 години на майка с
4 деца. Тя имаше нисък капацитет и не
можеше да се грижи пълноценно за тях.

Подкрепа имаше само от възрастната си
баба. Вземахме децата в Центъра и ги
хранех, след това ги хранех у дома, бяха с
рахит и ги извеждах на слънце. Учех
майката как да ги обгрижва и лека-полека
тя поемаше. Беше вълнуващо да следя
всяка стъпчица на тази майка.

- Кое мотивира най-много хората от
квартала да посещават Центъра и да
ползват услуги?

- Центърът е възможност за подкрепа на
местна територия.

В началото ни приемаха с подозрение и
недоверие. Сега аз и колегите ми сме
приемани позитивно.

Знае се, че тук работят специалисти и сме
готови да съдействаме по всякакви
въпроси в рамките на компетентностите
ни. Всекидневните терени превърнаха
мястото в лесно разпознаваемо. 

Различните услуги – детска млечна кухня,

родителски умения, възможности за
административна подкрепа, регистрация
за детска градина, попълване на различни
документи – също ги мотивират. Понякога
ме търсеха в дома ми и ги насочвах към
Центъра. 

Цялата помощ, която даваме, е адекватна и
отговаряща на нуждите на хората от
квартала.

- Как минава един твой ден на терен?

- Всеки мой ден на терен е различен и не
прилича на никой друг. Планирам си
работата, но когато изляза из квартала, се
срещам с различни хора и плановете ми се
разширяват… Имам общи терени, имам
конкретни задачи, такива за различни
видове услуги…

Когато излизам за терен, сама си поставям
за задача да съм приветлива, чуваща…



Моралната подкрепа ме

стимулира да продължа

образованието си

Габриела Димитрова e на 25 години.

Родeна е в гр. Кнежа, живее в София.

Омъжена е и има 5-годишен син. С
помощта на програма „Млади ромски
педагози“ е приета да учи "Неформално
образование" в педагогическия
факултет към СУ "Климент Охридски".

Вече втора година е успешна
студентка. Мечтае да работи в детска
градина, което е на път да се сбъдне.

Габриела Димитрова -
студентка по програма "Млади
ромски педагози":

се промениха някои неща в живота ми. В
университета се запознах с хора, които са
доста различни от моето обкръжение.

Осъзнах колко е полезно за мен самата да
виждам други гледни точки, да научавам
нови неща, непознати ми до този момент.

- Защо „Неформално образование“? Кое
е нещото, което дава стимул на един
млад човек от ромска общност да се
спре именно на алтернативните
образователни услуги? 

- Истината е, че специалността не беше
моето първо желание. Исках да следвам
„Предучилищна и начална училищна
педагогика“, защото много обичам
малките деца и мечтая да работя в детска
градина.  Обаче ме приеха „Неформално
образование“ и виждам поле за развитие и
тук. 

- С какво е различна педагогическата
работа в неформална, алтернативна
образователна среда? Споделете
детайли от „кухнята“, които биха
увлекли и други ромски младежи да се
насочат към педагогическата професия?

- Трудно е да се разграничи кое е
формално и кое неформално, като се има
предвид, че всички методи и практики
вече са използвани и преди и това, което
днес наричаме алтернатива, е всъщност 

- Щяхте ли да продължите
образованието си, ако я нямаше
възможността да кандидатствате за
финансова и менторска подкрепа по
проект „Млади ромски педагози“?

- Ако трябва да съм честна, не знам дали
бих продължила да уча и въпросът не
опира толкова до финансовата помощ, а
по-скоро до моралната подкрепа, от
която се нуждаех повече. Тя ме
стимулира да го направя.

- Какъв щеше да е днес животът Ви,

ако не бяхте продължили да учите? И
с какво е различен благодарение на
ученето?

- Най-вероятно все още нямаше да имам
прицелна точка и да се лутам в търсене
на място, където да чувствам
удовлетворение от себе си. Определено 



нещо съвсем познато и използвано
още преди десетилетия, дори векове. И
все пак това, което днес отличава
неформалните от формалните
образователни дейности е, че при
първите няма оценки, няма дипломи,

доста често се работи индивидуално с
децата, но има разбира се и групови
занимания.

Колкото и спорове и различни мнения
да има по въпроса за видовете
образование, неоспорим факт е, че да
си педагог е една от най-важните
професии, особено когато става дума
за работа с малки деца. Децата имат
нужда от млади хора, които да ги
възпитават и наставляват, за да
израснат добри и пълноценни хора,

както за самите себе си, така и за 

околните. Бих казала на всеки млад човек,

независимо от неговия произход, че
образованието е нещо прекрасно и
наистина ценно. Намираш нови приятели
в очите на своите преподаватели и
колеги, всеки ден научаваш нови неща за
света и след всеки един взет изпит
изпитваш удовлетворение от себе си.

- Все още сте студентка, но вероятно
вече мислите за професионалната си
реализация след като завършите. Къде
мечтаете да работите?

- Да, разбира се, че е така. Въпреки че все
още съм студентка, вече съм на път да
започна да работя това, което искам, а
именно с деца в предучилищна възраст.



Детето ми проговори с помощта

на специалистите от Центъра 

Личната история на Цеца Станкова
и добрата развръзка за проблемите
на нейното дете са истинският,

живият смисъл от работата на
фондация „Здраве и социално
развитие“ в лицето на
специалистите от Център МИР-

Суходолска. Няма по-голям стимул
от чистата благодарност на една
майка.

Цеца Станкова - клиент на Център МИР-Суходолска:

Стори ми се добра идея и веднага се
поинтересувах какви са условията за
прием. 

- Какви занимания посещава детето ви
в Центъра?

- Първата услуга, в която записах моя син,

беше групата за игра. Той имаше проблеми
с проговарянето. 

Специалистите тук ни помогнаха
изключително много и сега, благодарение
на общите ни усилия, има голямо
подобрение при моето дете. Той вече е в
детската градина на Центъра. А аз
посещавах групата на майките.

- Има ли промяна във Вашето дете,

откакто ползва услугите на Центъра?

- Да, аз вече го споменах - има голям
напредък.

- В какво се изразява напредъкът му?

- Напредъкът е чисто психически и като 

- От кого, как научихте за Център МИР-

Суходолска и кое ви накара да
проявите интерес към услугите, които
се предлагат в него?

- За Центъра научих от моята
братовчедка. Тя ми сподели, че е
записала дъщеря си да посещава групата
за игра за 3-годишни деца, която
подготвя децата за детската градина и 



говор, т.е. синът ми проговори. Преди
странеше от другите деца, не
осъществяваше контакти, не играеше с
тях и изобщо беше затворен в себе си.

Сега е вече по-контактен, играе си с
деца, дори и с непознати, изобщо
социалните му умения се развиват.

Стана по-самостоятелен също.

- Полезни ли са за вас програмите ни
за родителски умения и с какво? 

- Да, изключително доволна съм. Аз
участвах в групата за майки. Получих
доста ценна информация по време на
срещите ни, научих неща, за които дори
не бях чувала.

Например, моето дете не можеше да
се храни самостоятелно.

Благодарение на участието ми в
тази група, получих съвети, които
приложих и сега вече имаме
подобрение и в това отношение. 

- Какво бихте казали на хората,

които все още не знаят нищо за
Центъра?

- Бих ги посъветвала да го посетят,

тъй като, на първо място е съвсем
близо – в квартала ни е. Хората,

които работят в Центъра са
изключително отзивчиви и биха
помогнали на всеки, стига да могат.

И за децата е добре да идват на
заниманията, и родителите има
много какво да научат тук. 

Има групи за игра, за майки, за
бременни, детска градина, детска кухня
за деца от 10 месеца до 3 години.

Центърът разполага и с лекарски
кабинет, в който педиатър веднъж
месечно преглежда деца, всяка
седмица има и гинеколог.



"Те могат повече,
отколкото си мислим"

Пъ р в и т е  г о д и н и  о т  жи в о т а  с а  н а й - в а ж н и .  З а т о в а  н и е
п ом а г а м е  н а  д е ц а  и  р о д и т е л и  в  р ом с к и  о бщн о с т и  з а е д н о
д а  и з г р а д я т  о с н о в н и  у м е н и я  з а  жи в о т а .  А к о  з а п о ч н ем

о т р а н о ,  ще  с т и г н е м  д а л е ч .


