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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "ЧОВЕКОЛЮБИЕ" 

 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

 
Сдружение „Човеколюбие” е учредено през 1992 г. Неговите цели са 

превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна 

помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични проблеми. 
 

I. Проект „Център за психично здраве” 

В изпълнение на своите цели Сдружение „Човеколюбие” създаде проект 

„Център за психично здраве”. Проектът беше финансиран през 2001 г. от Обединени 

Холандски Фондации. 

Центърът се превърна в дом за душата – място за осъзнаване и утвърждаване на 

човешките ценности в сферата на психичното здраве, за популяризиране на знания и 

опит, за работа по личното духовно развитие и усъвършенстване без разлика на 

възраст, пол и здравословно състояние. 

Центърът се превърна и в школа за обучение на екипа и колеги от други НПО, 

като лектори са изявени преподаватели от СУ «Климент Охридски», НСА  и др. 

 

II. Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 

психични проблеми”. 

Дейността по проекта се извършва от 2005 г. като делегирана от държавата 

социална услуга. През 2015 г. дейността на ЦСРИ  бе финансирана с 83 168,00 лв. 

Капацитетът на ЦСРИ „Човеколюбие” е 32 човека, но през годината се работеше 

средно с 38 потребители. В края на 2015 година потребителите на социална услуга  са 

37. 

В рамките на тези проекти през 2015 г. функционираха и се развиваха следните 

програми: 
 

Пpограма „Социален клуб” 

Организационна среща  
Групата се събираше всеки понеделник от 17,00 до 18,00 ч. В нея се подлагаха 

на обсъждане и се решаваха всички текущи въпроси, свързани с организацията на 

дейностите в Сдружението и ЦСРИ през предстоящата седмица.  

Видеоклуб 

Клубът е част от програма за оползотворяване на свободното време.  

През 2015 г. продължи съвместната работа с Регионална библиотека „Никола 

Фурнаджиев”. Клиентите на Центъра посещаваха библиотеката, за да гледат филми 

там. Служителка на библиотеката посещаваше Центъра, за  прожекция на филми и  за 

презентации във връзка с празници.  

Социален клуб 

През 2015 г. продължи дейността на Социалния клуб – съвместно празнуване на 

празници, рождени дни, клиент на седмицата и месеца, на тримесечието и годината, 

както и посещение на културни мероприятия. Клиентите на Центъра отбелязаха заедно 
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националните и традиционни празници на страната ни. Потребителите на Центъра, 

показващи активност при участие в програмите и по определени 11 критерия  бяха 

поощрени с грамоти, дребни награди, а най-активните, удостоени с приз „Клиент на 

месеца” с 20 лв., на тримесечието – с 30,00 лв. и на годината с 50,00 лв. парична 

награда.  
 

Програма „Човешки ценности” 

Група за взаимопомощ 

През тази година групата за взаимопомощ продължи да работи за изпълнение на 

целите си и да служи като средство за справяне с икономическите, социалните и 

психологическите трудности в живота на хората. 

 При необходимост заниманията на групата бяха изнесени в зависимост от заявените в 

групата нужди – почистване на дома, поправка или ремонт, ползване на пералня, когато 

на потребителя е повредена, ползване на жилище , когато собственото е в ремонт. и др. 

Прието бе в тези групи да се съобщават подадените работни места в местната 

преса. Така участниците се информират за свободни работни места. 

Група за честни отношения . 

Групата продължи ефективната си работа по справяне с конфликти и решаване 

на проблеми на участниците в нея.  И през  изтеклата година в групата се разглеждаха 

много конфликти възникнали между потребителите живеещи в двата апартамента на  

защитеното жилище. Разгледани са и конфликти и прояви на нечестни отношения и за 

други потребители. 

Клуб „Смисълът в живота” 

Активната работа на групата се състоеше в подкрепа на потребителите за работа 

по индивидуалните им планове за развитие и грижи.  

Час по любов 

Часът по любов се провеждаше веднъж седмично, всеки понеделник от 14,00 до 

15,00 часа. Той допринесе за повишаване емоционалната грамотност на участниците и 

формиране на умения за разпознаване на чувствата и назоваването им. При воденето на 

часа по любов се коментират книги, имащи отношение по въпроса и прочетени от 

повечето потребители в групата. В отделни занимания се четат интересни откъси. През 

изминалата година занятията се водеха от доброволец, но трябва да подчертаем, че той 

обогати темите и   внесе нови нюанси, с което направи часа по-интересен.  

Програма „Шахклуб” 
Клубът се провеждаше всеки четвъртък от 16.00 – 18.00 ч. Участниците 

повишаваха уменията си за игра на шах, съобразно нивото си. Активно участие в 

работата на клуба взеха наши потребители, които са  на доста високо ниво и  които 

подпомагаха усърдно своите другари за разучаване на етюди и овладяване на 

шахматното майсторство. По случай  Международния ден на шахмата – 20 юли бе 

организиран вътрешен турнир по шах,представител от Проект „Социално включване на 

хора с влошено психично здраве от Община Стрелча” взе участие в шахматен турнир 

организиран от Община Стрелча и стана победител. Женският отбор отново доказа, че 

е сред водещите шахматисти в общината. Наши потребители взеха активно участие в 

шахтурнира по проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве от 

Община Стрелча” и спечелиха призови места и Трети национален семеен турнир по 

шах в който взеха участие 11 семейства с 30 участници. 

 

Програма „Гражданско образование и възпитание” 
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Целта на програмата бе изясняване правата и задълженията на клиентите на 

ЦСРИ като граждани на РБ и като хора в неравностойно положение. През 2015 г. 

участниците се запознаваха активно с институциите и услугите, които предлагат за 

граждани. Като част от програмата продължи   мълчаливото присъствие на 

потребители, съмишленици и екипа пред Община Пазарджик, като форма на протест 

срещу непрозрачната  работа но Общината и пречките, които създава за услугата 

„Защитено жилище” и базата на социалното предприятие. В тази връзка са и водените 

дела от Сдружението във Върховния административен съд. 

През изтеклата година Сдружение „Човеколюбие” взе участие в забележителни  

граждански прояви -: Подкрепихме  националната предупредителна стачка на 

социалните работници,, дадохме своята  подкрепа за онлайн петицията на БЦНП за 

промени в закона за ЮНСЦ,, участвахме в среща за изпълнение на   интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на Пазарджик. Взехме  участие в годишната среща 

„Европа на гражданите”,  в гласуването онлайн в „Забраненият референдум” , 

организирано от ФГУ в мрежа за гражданско образование. Бяхме домакин на Фокус 

група за оценка индекса на гражданското участие в Община Пазарджик, където взеха 

участие представители на областна администрация,Национална мрежа за децата, Фонд 

за превенция на престъпността”ИГА”, Европейски център за развитие „Фокус”, 

Регионални експертно-консултантски и инфо-центрове, читалища, СОУ „Д.Гачев” и др. 

През изтеклия отчетен период участвахме като свидетели в  Първо дело за  

снемане на запрещение на наш потребител 

Програма за рехабилитация на битови умения 

Клуб „Вкусно” 

И през 2015 г. клубът продължи да работи за изпълнение на целите си за 

усъвършенстване на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, 

култура и поведение на хранене, социални контакти. Веднъж месечно продължи 

посещението на заведение за обществено хранене с цел  социализиране на 

потребителите.Практическите занятия бяха предшествани от теоретически, където 

участниците в групата се запознаваха с видове продукти и тяхното съчетаване за 

приготвянето на храна, както и с декорирането на чинията  и масата.   През отчетния 

период в работата на Клуб „Вкусно” взеха участие доброволци от Филипините, 

Испания  и Италия, които при  първото   си гостуване присъстваха на занятие за 

приготвяне на традиционно българско меню, а при второто  – на традиционно 

италианско меню.  

Освен познанията си от участие в курс по готварство и занятията в Клуб 

„Вкусно” помогнаха на наш потребител – Г. Ценов да се справи с предизвикателството 

да приготвя храна за себе си и още двама  потребители на Защитеното жилище. 

Група за почистване на дома 

През периода в трудотерапията по почистване на дома се включваха клиентите 

на Центъра. И през тази година трудотерапевтът, отговарящ за рехабилитацията на 

битови умения е и клиент на Центъра. Част от клиентите изпълняваха ролята на 

обучители за останалите, които нямаха нужните умения. 

Усвояваха се умения за почистване на различни обекти и предмети, както 

следва: почистване на двора; почистване на радиатори; почистване на барплот; 

почистване на маси и столове от павилиона; почистване на маси; почистване на 

прозорци; метене и миене на подови повърхности; миене на чинии; почистване на 

мивки; почистване на тоалетни; почистване на прах; почистване на первази и дървена 

дограма и грижа за цветята. Част от групата  се включи в подпомагане почистването на 
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дома на потребител, който е изграден като защитено жилище, но все още услугата не е 

финансирана като делегирана от държавата дейност, както и дома на друг  самотно 

живеещ наш потребител.  

Зеленчукопроизводство 

За зеленчуковата градина през годината се полагаха следните грижи: почистване 

на тревните площи, разкопаване, подравняване, засаждане на семена и разсад и 

последващите  грижи за младите растения.  

През изтеклата година  в зеленчуковата градина бяха произведени достатъчни 

количества свежи зеленчуци, които задоволиха напълно нуждите на клуб „Вкусно”,  

разнообразяваха менюто на потребителите на организираните екскурзии и дори 

предоставяне на зеленчуци на самотно живеещи наши потребители. През изтеклата 

година се направи много и по възобновяване на зелените площи в двора. 

 

Програма „Социална трапезария” 

От програмата се възползваха потребители на ЗЖ, за което няма финансиране, и 

които са на ръба на оцеляването, както и няколко други  потребители с много ниски 

доходи.   
 

Програма „Здравословен живот” 

Клуб „Здраве” 

Програмата работеше в изпълнение на целите за разширяване на сферата на 

познания в областта на здравето, придобиване на умения за полагане на грижи за 

собственото здраве и обмяна на личен опит между участниците в областта на здравето. 

През изминалата година продължи съвместната работа с РЗИ – Пазарджик. 

Служители на РЗИ изнасяха лекции на различни теми, свързани със здравето, на 

потребителите на Центъра. Мобилната лаборатория за анонимно изследване за СПИН 

посети Центъра и направи изследвания на потребителите. Наши потребители  активно 

участваха и в кампанията срещу СПИН, организирана от РЗИ – Пазарджик. 

Стоматологичното лечение на клиентите и през тази година бе основна част от 

грижата за здравето. 

 Активен спорт 
През 2015 г. бе продължена традицията за разходки до парк „Острова” и парк 

„Стадиона”. Те са съчетани със спортуване - футбол, федербал, тичане, гимнастика. 

На пролетните и есенни работнически игри Сдружение „Човеколюбие” 

участваше с отделни състезатели и отбори в дисциплините  по тенис на маса и лека 

атлетика, както и традиционните  шахматни турнири, на повечето от които заехме 

призиви места.Ние сме редовните носители на купата за най-масово участие. 

Незабравими ще останат за потребителите посещенията до  Карлово, Сопот, 

Калофер, Стара Загора, Бургас, Слънчев бряг, Варна, Добрич, Шумен, София , до гр. 

Пещера, с. Паталеницяа и манастира „Св.Петър”,където се  запознаха с исторически, 

културни и природни забележителности, пикниците в Остров „Свобода” и на 

„Башикаровския баир”. През м. август голяма група от туристически клуб 

„Човеколюбие” покори връх „Мусала”. Част от екипа на ЦСРИ покори върховете 

„Вихрен”, „Мальовица”, „Джано”, „Богдан” и др. Мария Мерджанова покори в. 

„Митикас” в планината „Олимп”- Гърция. През изтеклата година  Надежда 

Кузерманова получи Златна значка за  посетени 100 туристически обекта, а Мария 

Мерджанова  и Фанка Василева получиха бронзови за посетени 25 обекта. 
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Във връзка с  подобряване на спортната рехабилитация на нашите потребители 

беше и участието на наш представителна обучение за спортна рехабилитация 

организирано от „Х Косулт”.  

Програма „Трудова рехабилитация” 
През 2015 г. програмата продължи да работи за  повишаване качеството на 

живот и трудовата реализация на участниците в нея, възстановяване на трудовите им  

умения и усвояване на модел за справяне с личните проблеми. 

„Ателие 99” 

През годината работата в ателието бе насочена към изработването на мартеници, 

картинни мозайки, отливането на восъчни фигури и оцветяването им от клиентите.  С 

голям интерес се участва във  „Великденската работилница” организирана от 

Етнографски музей Пазарджик, както и в занятията  организирани от  работилницата за 

традиционни занаяти  „Сръчко”. 

През пролетния и летен сезон участниците в Програма „Трудова рехабилитация” 

бяха насочени към  работа в зеленчуковата градина, зелените площи в двора и 

дърветата на тротоара. Част от зелените площи бяха обновени, а друга  част са в 

подготовка за засяване през 2016 год. И пред тази година продължи традицията за 

консервиране на зеленчуци  и плодове. 

Събиране на вторични суровини – хартия 

И през тази годината продължи събирането на хартия за вторични суровини. 

Клиентите са активни в това занимание и са доволни при разпределянето на получените 

макар и скромните суми.  При събирането на хартия помощ ни оказват  магазини и 

офиси. През отчетната година предадената отпадъчна хартия се измерва за всеки 

доставчик индивидуално, за което беше закупена и везна. 

            Съвместна работа с фирма „АЛБА ГРУП” 

През 2015 година за  трудовата рехабилитация на потребителите на социалната 

услуга допринесе и съвместната работа с Фирма «Алба Груп» Изработването на  

хартиени подаръчни торбички  и връзването на връзки на торбички изработени другаде 

увлече доста потребители, които освен, че се научиха да правят това, получиха и 

възнаграждения. 

Магазин „Седемте джуджета” и Павилион за закуски 
Главно, поради пречки, създадени от Община Пазарджик магазинът и 

павилионът  за закуски  вече четвърта  година  не работят и  потребителите, които  

получаваха трудова рехабилитация и трудова заетост в тях  бяха освободени. 
 

Програма „Намиране на работа” 

През годината редовно са следени регистрациите на потребителите в Бюрото по 

труда, както и такива публикувани в местната преса. С наша помощ  4 потребители  са 

си осигурили допълнителни доходи от почистване на входове, а други 4-ма подпомагат 

екипа със сключени  граждански договори.Все в тая връзка бяха и участията на членове 

на екипа в редица обучения за трудова заетост, в деня за кариерно развитие , 

посещенията в дните на отворени врати в Бюрото по труда и др. 
 

Служба за психологическо консултиране 
От тези услуги се възползваха, както клиентите на Центъра, така и граждани, 

имащи нужда от специализирана помощ. 

В рамките на програмата някои от участниците ползваха индивидуални 

психологически консултации. Консултациите се провеждаха от психиатър, психолог 
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или социален работник, в зависимост от естеството на проблема. Тук трябва да 

отбележим, че консултациите на психиатъра д-р Марков  и през изтеклата година бяха 

безвъзмездни, както за потребителите на ЦСРИ, така и за потребителите на Защитеното 

жилище и членовете на екипа. 

Научили за успешната работа на ЦСРИ, при нас идваха на консултации 

нуждаещи се граждани от Пазарджик и други общини. 
 

Програма „Специализирана библиотека „Човекознание”. 

Библиотеката разполага вече с  1364 тома специализирана психологическа и 

психиатрична литература. Ежегодно библиотечният фонд се  обогатява с нова 

литература ,  като през изтеклата година са 41 бр. книги на обща стойност 606,50 лв. 

Библиотеката  предлагаше две услуги: „Заемна” и „Читалня”. 
 

Програма „Работа със семейството” 

Колеж по семейни отношения 

През 2015 г. продължи работата на участниците в Колежа по семейни 

отношения. Продължи разглеждането на книги в първата част на групата. Участниците 

имаха възможност за дават заявки по семейни и лични проблеми и да получат помощ от 

останалите членове на групата. През 2015 година работата на колежа се разнообрази , 

като освен обсъждането на книги  много от участниците представяха модела на тяхното 

семейство, пречупен през призмата на шахматния модел. Незабравима ще остане  

сесията на колежа посветена на 21 юни – Деня на Бащата, когато  наши гости бяха  

специалисти от КСУДС Пазарджик и по интересен начин презентираха празника под 

наслов „Благодаря  ти татко”.  Колежа продължи  усилията си при  подпомогне д-р 

Емил Марков за осъществяване на топли отношения със сина му и работата в тази 

насока продължава. Представители на колежа взеха участие и в Първата националната 

конференция „Бащинство” организирана от Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации”. 

Домашни посещения 

През годината продължи осъществяването на домашни посещения на 

потребители на Центъра. Този контакт със семействата или съжителстващите е много 

важен, за да се осъществи обратната връзка за състоянието и по-нататъшните 

необходими грижи към потребителите. От услугата се възползват потребители с 

влошено здраве или психично състояние. Освен по домовете, потребителите биваха 

посещавани и в болницата, където освен  топлото внимание им се носеше и храна, 

плодове и сладки. В домашните посещения се включиха и  потребители, които видимо 

многостранно са израснали  за времето на пребиваването им в ЦСРИ „Човеколюбие” и 

сега помагат на своите другари. 

 

Програма „Трениране на социални умения” 

Програмата бе насочена към повишаване психологическата и социална 

грамотност, преодоляване на негативните симптоми и ефективното участие на хората с 

психични увреждания в собственото им лечение. Тя имаше за цел и да подобри 

разговорните умения на потребителите, да ги научи на самостоятелно разпределение на 

средствата от месечния им бюджет,и да ги научи на различни умения за социално 

включване. През 2015 г. програмата включваше следните модули: „”Въздържане от 

алкохол и цигари”, „Работа с парични средства”,Управление на времето”, 
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„Ориентация”,”Основни разговорни умения”, „Търсене на работа”,”Моите силни 

страни” и „Моята идентичност”.. 

Ограмотяване 

Продължи дейността по ограмотяване на потребителите на Центъра. 

Ограмотяването бе в следните направления – български език, математика, компютърна 

грамотност. Нивото на преподаване бе съобразено с възможностите на клиентите. 

Обучение извън ЦСРИ 

През годината 1 потребител завърши курс  в Българо-германския център. И през 

2015 г. продължи участие на 3 потребители на Център „Човеколюбие” в курс за 

ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех” на Министерство на 

образованието, младежта и науката, 1 потребителка завърши средното си образование, 

един потребител   продължава прекъснатото си образование в средно училище. 

Продължава работата на Сдружението по разкриване на възможност завършилите 

помощни училища наши потребители да могат да продължат в общообразователни 

училища и да завършат средно образование. 12 наши потребители завършиха 

компютърен курс за основни компютърни умения. 

   От есента на 2015 година Сдружение „Човеколюбие” вече се гордее и с 

първата си студентка в ПУ „Паисий Хилендарски”, за която екипа оказва сериозна 

морална и логистична подкрепа и търси спонсори за нейното обучение. Тук трябва да 

изкажем и нашата огромна благодарност на учители Проданова и Грозданов от 

гимназия „Аксаков” и Професионална гимназия по облекло без чиято безвъзмездна 

помощ влизането на Василева във Висшето училище беше почти невъзможно. 

 
 

Връзки с обществеността 

Събития  

През изминалата 2015 г. всеки ден бе белязан със събитие, където Сдружение 

„Човеколюбие” или беше организатор, или активен участник 

Празниците за психично здраве в Пазарджик и най-вече в гр. Стрелча с първата 

научно приложна конференция  на тема „Психичното здраве и и социалните услуги в 

общността – проблеми и решения”, литературният конкурс на тема”Помогни си сам, за 

да ти помогнат и другите”, Седмият национален шахматен турнир донесоха много 

положителни емоции на потребителите на ЦСРИ и на потребителите по Проект 

„Социално включване на хора с влошено психично здраве от Община Стрелча, 

традиционните „прически” за празниците на психично здраве от възпитаници на 

Професионална гимназия по облекло отново бяха вълнуващи преживявания.Участията 

в тържества и чествания от местен характер –  Коледа и Нова година, празник на 

Пазарджик, Великден, Зимни музикални вечери, концерти, представления, 

благотворителната акция в Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич,”посещения на 

изложби , срещите  за обмяна на опит в Защитено жилище за лица с психични 

разстройства в гр. Бургас, в Сдружение „Равен шанс” гр. Варна, ЦПЗ „Д-р Петър 

Станчев” гр. Добрич, като част от изградена мрежа оставиха ярки впечатления  сред 

потребителите и екипа. Наши потребители гостуваха на мероприятие на Сдружение 

„Хефест”, бяхме  домакини на инициативата “Неlp Portratit”- световно движение на 

фотографи и доброволци снимане и подаряване на портрети на хора в неравностойно 

положение”. Група  от Германия ни посетиха във връзка  работата на социалното 

предприятие. 
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Събитие за Центъра беше и срещата с представител на Lnclusion Europe – 

международна правозащитна организация за хора с интелектуални затруднения, по 

искане на който се направи видеоматериал за наш потребител. 

Вълнуваща беше и срещата с представител на Български туристически съюз, 

който връчи Златна значка за посетени 100 национални туристически обекта от Н. 

Кузерманова и бронзова значка за М. Мерджанова и Фанка Василева. 

Наш представител взе участие в обмяна на опит в КСУДС  по програма „Връзки с 

обществеността”. 

Медийна кампания  
И през 2015 г. бе проведена активна медийна кампания. Редовно бяха изпращани 

прессъобщения до медиите с информация за значими и актуални събития на ЦСРИ 

„Човеколюбие”. Отразени бяха важни събития като създаване на Център за социална 

подкрепа „Човеколюбие” в Стрелча, Празници на психичното здраве в Пазарджик и 

Стрелча, Обучително пътуване до Бургас, Варна и Добрич, Мълчалив протест относно 

бъдещето на Защитено жилище „Човеколюбие” и материалната база на Социално 

предприятие „Човеколюбие”, работата по програмите за рехабилитация и интеграция 

на Център „Човеколюбие”, участието на Спортен клуб „Човеколюбие” в проявите на 

работнически спортни игри, изкачване на връх Мусала, проявена гражданска активност 

на клиентите от Центъра, честване Клиент на месеца, обмяна на опит със сдружение 

„Фокус – европейски център за развитие”, КСУДС и др. Публикувана беше 

информация в печатни и електронни медии като в. „Знаме”; в. „Пазарджишка Марица”, 

pa-media.net, pa1.bg, focus-news.net, pzdnes.com и др. Интерес към работата на ЦСРИ 

„Човеколюбие” проявяваха журналисти от Българско национално радио, радио 

„Фокус”. Описание на публикуваната информация и контакти с медии се съдържа в 

Медиен дневник. 
 

Обучения на екипа 

Обучения по различни теми 

През 2015 година екипът на Центъра продължи активно да участва в обучения за 

повишаване на квалификацията и разширяване на професионалните компетенции. 

Членовете на екипа и потребители взеха участие в 6 обучения, организирани  по 

проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве  от Община Стрелча”, 

Лекциите бяха  пряко свързани с работата в Сдружението : „Проблеми на психичното 

здраве” – с лектор Д-р Емил Марков, „Психичната криза – терапия чрез решения” с 

лектор Д-р Владимир Бостанджиев, „Психичните заболявания и телесното здраве” – с 

лектор Д-р Невена Балканска, „Влиянието на семейната среда и психичното здраве” с 

лектор  Мариета Дюлгерова – фамилен терапевт от  Института по семейна терапия,, 

„Зависимости и как да ги преодолеем” с лектор Доц. Ненко Машонов, „Интимен живот 

и психично здраве” с лектор  доц. Румен Бостанджиев- известен психотерапевт и 

сексолог. 

Членове на екипа са участвали в повече от 30 национални и регионални семинари, 

срещи, кръгли маси, от които бихме искали да споменем „Научени уроци”,” Променя 

ли се светът на хората с увреждания?” – споделяне на опит и добри 

практики,”Социално предприемачество-група за личен опит на публичната лекция  

Членовете на екипа участваха в редица обучения и конференции на регионално и 

национално ниво, където почерпиха опит и споделиха опит. По-значими от тях са:”За 

бежанците и уязвимите групи” – организирано от Нац. Алианс за социална 

отговорност, Бианале  по проект „За да има участие” организирано от СУ „Св.Климент 
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Охридски”, БЦНП, ФГУ и театрална лаборатория „Алма Матер”,”мисията е възможна” 

организирано от Фондация „Светът на Мария”  и ДЦ „Светове”,обучение организирано 

от НАСО на тема : ”Същност на екипната работа, умение за работа в екип, разрешаване 

на конфликти и управление на екип” .Участие в  национална конференция на тема : 

„Партньорство в стратегия и действие: гражданските организации и държавата” 

съорганизирано от БЦНП, ФГУ, Български дарителски форум,Фондация ПАЦЕП и 

Национална мрежа на децата, участие в Кръгла маса  на Фондация „Център Минарва”  

по „Проект за бъдещето”. Имахме представителство на годишната среща „Европа на 

гражданите” организирана от Сдружение „Международен алианц  за развитие”, както и 

на националното изложение на НПО и представяне на  програмата „Еразъм+”. Член на 

екипа е участвал в обучение по архивиране организирано от „Тренинг фактор”, а по-

голямата част от членовете на екипа и няколко потребителя са присъстварли на 

обученията организирани от Областния информационен център.Не сме пропуснали и 

регионалното обучение на Фондация „Институт за социални услуги в общността”, 

както и поредицата обучения за кариерно развитие, Обученията за застъпничество, за 

включваща заетост на хора с увреждания. Имахме и редовно присъствие в „Ден на 

кариерата” организирано от Агенцията по заетостта. в регионалния обществен форум 

на ФГУ, както и в  националната конференция „Социалното предприемачество – пълен 

напред!” организирана от БЦНП и фондация „Помощ за  благотворителността в 

България”. Д-р Марков и Н. Кузерманова участваха на VІІ-та Национална конференция 

по  психотерапия със презентация на  тема „Шахматната терапия у нас и по света”. 

Участвахме и в  заключителната среща по проект „Ресурсен център за застъпничество 

за включваща заетост” организирана от Фондация „ИСУО”, както и в заключителната 

конференция „Ново работно място в ИГА”. 

Текуща квалификация на екипа 

 През отчетния период целият екип повиши уменията си за работа по проекти, 

финансирани от Европейски съюз. Отделни членове на екипа, а в много случаи и 

целият екип присъстваше на информационни дни  на различни равнища и така се 

запознаваше с изисквания на европейското законодеателство и отваряне на 

финансиращи линии, както и с начални умения за писане на проекти. 

Провеждаха се регулярни срещи с адвокат Анета Генова  от Центъра за 

подкрепа на  лица с психически увреждания- международна застъпническа 

организация, на които се дискутираха  правни въпроси,  свързани със ежедневните 

проблеми на наши потребители. 

 

ІІІ. Проект „Живот в общността” 

С приключванетоп на проекта на 04.01.2012 год. се започна „ходене по мъките” за 

осигуряване устойчивост на услугата според изискванията на проекта. 

Община Пазарджик  продължи да възпрепятства финансирането на услугата 

„Защитено жилище” като делегирана от държавата дейност. Въпреки това, обаче 

услугата продължава да съществува, при това с по-често и по-продължително 

боледуване, главно на потребителите в мъжкото Защитено жилище, като всички 

дейности се извършват безвъзмездно от екипа на Сдружение „Човеколюбие” и 

доброволци. Тук трябва да отбележим, че всички съпричастни към работата на 

Сдружение „Човеколюбие” достойно защитават  услугата „Защитено жилище” и с 

много инициативи и упоритост търсят съдействието на национални и европейски 

структури за преодоляване на пречките, които  Общината създава. Смятаме, че това е 

една от нашите каузи и продължаваме да търсим изход от създалата се ситуация.  
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ІV.Проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве от 

Община Стрелча”- Проектът е на обща стойност 91 817,15 лв. / 47 702,80 Э/. Проектът 

е със срок на изпълнение 16 месеца и работата по него започна на 28.10.2014 год. 

Ппоекта приоключи на 28.02.2016 година и за него бяха изразходвани  46,664,26 Э, 

което се равнява на 91 126,74 лв. Проекта се финансира от Фондация „Отворено 

общество” в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансов 

механизъм на ЕИП. Собствения принос за осъществяване на проекта е в размер на 

4694,42 Э, равняващо се на 9181,49 лв., от които 1174,44 Э доброволен труд, равняващ 

се на 2297,00 лв.  

Проекта в гр. Стрелча в голяма степен повтаряше случващото се в ЦСРИ 

„Човеколюбие” гр. Пазарджик, като връзката  между тях беше много полезна от гледна 

точка на опита на „Човеколюбие” и от гледна точка на финансовите възможности на 

проекта. Членове на екипа и потребители на ЦСРИ „Човеколюбие” активно участваха в 

обученията по програма „Психично здраве”, както и в шах турнира, литературния 

конкурс и Първата  национална научно-приложна конференция „Психично здраве и 

социални услуги в общността . проблеми и решения”. От своя страна младият екип на 

проекта непрекъснато беше подпомаган от специалисти на ЦСРИ „Човеколюбие”, 

участваха и  в обмяна на опит на терен в Пазарджик. 

Най-значимият резултат от реализираният проект е, че обществеността и 

управлението на гр. Стрелча видяха ползите от него и осъзнаха необходимостта от 

продължаването му като делегирана от държавата дейност.  

V.Мобилна услуга   

През 2015 година Мобилната услуга в ЦСРИ „Човеколюбие” се утвърди като 

ефективна форма на работа , главно във филиала на ЦСРИ в гр. Септември, както и при 

потребители от гр. Пазарджик, които бяха възпрепятствани да посещават групите на 

ЦСРИ по различни причини.  Мобилната услуга се осъществяваше от всички 

специалисти на екипа. 
 

VІ. Взаимоспомагателна каса „Човеколюбие” 
През годината ВСК е подпомогнала 8 членове. Сумата на тази помощ възлиза на 

1683,00 лв. 

 

VІІІ. Социално подпомагане 
 През 2015 г. наши потребители  с ниски доходи бяха подпомогнати със 

зеленчуци от зеленчуковата градина и   храна от „Клуб „Вкусно”.  

ІХ. Дарения 

За 2015 г. съмишленици и членове на сдружение „Човеколюбие” направиха 

дарения в размер на 1 443,16 лв. като по волята на дарителите 1 потребител на социална 

услуга получи 202,16 лв. за продължаване на образованието си във ВУЗ, 541,00 лв. са 

изразходвани като награден фонд за Трети национален  семеен турнир по шах и 700,00 

лв. за  до финансиране на проект „Социално включване на хора с влошено психично 

здраве от Община Стрелча”. 

 

Х. Партньори и донори 

За успешното и пълноценно осъществяване на дейностите на ЦСРИ допринесоха 

редица наши добри партньори. 
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Основен партньор на Сдружение „Човеколюбие” по проект ЦСРИ е 

Министерството на труда и социалната политика, който финансира програмите на 

Центъра за период от 7 години. 

За съжаление през изтеклата година Бюрото по труда не ни отпусна нито една  

бройка по програмите за хора с увреждания. 

Успешно продължихме да си партнирахме и с Дирекция „Социално подпомагане” 

гр. Пазарджик. Цяла година работихме с тях за приемането и насочването на хора с 

психични проблеми за потребителите на двете социални услуги . Център за социална 

рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за хора с психични проблеми.  

Други наши партньори са Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”, РЗИ – 

Пазарджик, КСУДС – Пазарджик, Сдружение „Бъдеще”, Областен информационен 

център - Пазарджик, Сдружение „Егида”, Дневен център за възрастни с психични 

увреждания – София, Община Септември, Община Стрелча, Национална спортна 

академия, Национална организация на потребителите на психично здравни услуги – 

София, дружество „Тренинг фактори”, Общински работнически спортен клуб – 

Пазарджик, Български хелзинкски комитет, Български център за нестопанско право, 

медиите „Пазарджишка Марица, „Телемедия”, радио „Фокус”, Българско национално 

радио, Българска национална телевизия. Както вече писахме в обученията и обмяна на 

опит осъществихме  срещи с подобни нам центрове в Бургас, Варна, Добрич, 

Сдружение „Вяра” в гр. Пещера. 

Национална организация на потребителите на психично здравни услуги 

/НОППЗУ/ – София, също си партнира със Сдружение „Човеколюбие” през изминалата 

година. Друг партньор е дружеството за обучение и квалификация „Тренинг фактори”, 

в чиито обучителни семинари редовно участваха представители на Сдружение 

„Човеколюбие”,Фондация „Отворено общество” 

През 2015 г. на стаж в Център „Човеколюбие” бяха студенти четвърти курс на 

специалността „Социални дейности” от ПУ „Паисий Хилендарски”. Колежка от 

„Жулев дом” с. Лисичево  прекара 2 седмици при нас, за да се запознае с работата ни 

трудотерапия, а 3 –ма обучаващи се в Българо-Германския учебен център проведоха 

производствената си практика при нас. 

И през 2015 г. партньор в спортната дейност на Сдружението беше Общински 

работнически спортен клуб – Пазарджик. Спортен клуб „Човеколюбие” активно 

участва в общинските работнически спортни игри през 2015 г. и завоюва купата за 

масово участие. Освен традиционното силно представяне на шахматния турнир 

направихме сериозен пробив и в леката атлетика. 

Активно беше сътрудничеството на Сдружение „Човеколюбие” с Български 

център за нестопанско право.  

През 2015 год. продължи доброто партньорство с  Библиотека „Н. Фурнаджиев”  

ХІ.Ремонт и поддържане 

През 2015 година Сдружение „Човеколюбие” с грижата на добър стопанин 

направи частичен ремонт  на оградата на Сдружението, отводнителните тръби,частичен 

ремонт на дограма, сервизни помещения и мебели,освежаване на боядисването в 

„Ателие99”отвън и отвътре, преустройство на работните помещения   на „Ателие 

99”.Сдружението се сдоби и с нови мебели- бюра, плотове, портманта и др.. 

ХІІ. Доброволци 

Доброволчеството е широко застъпено в нашата работа. Както посочихме по-горе 

цялостната работа по проект „Живот в общността” – Защитено жилище за гарантиране 

5 годишна устойчивост на услугата  е на доброволни начала. С доброволен труд бяха 
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изпълнени всички дейности по организиране на шахматния турнир, литературния 

конкурс и научно-приложната конференция по  Проект „Социално включване на хора с 

влошено психично здраве от Община Стрелча” 

 

XІІІ. Mеждународна дейност 

През 2015 година Център „Човеколюбие” посрещна гости от Германия във връзка 

със социалното предприемачество. Партньори на Фонд „ИГА” – Пазарджик, се 

запознаха с дейността на организацията и работата на Социално предприятие 

„Човеколюбие”. Гост от Брюксел, представител на Inclusion Europe – международна 

правозащитна организация за хора с интелектуални затруднения, посети Център 

„Човеколюбие” . Повод за посещението беше интересът към клиент на социалната 

услуга, който е с отменено запрещение. Получавахме информация от международни 

организации за психично здраве като Европейска мрежа за потребители и бивши 

потребители на психичноздравни услуги /ENUSP/, Център за подкрепа на хора с 

психични проблеми /MDAC/ и др.  

През 2015 година потребител на Център „Човеколюбие” – Руси Станев, присъства 

на събитие в София с международно участие. С неговите думи „Аз съм личност!”  

Център за подкрепа на хора с психични проблеми /MDAC/ инициира дарителска 

кампания в подкрепа на хора с психични проблеми. През 2015 г. клиенти на Център 

„Човеколюбие” се включиха в инициативата CareEurope – международна организация 

за подкрепа на хора с психични проблеми и физически увреждания. Те участваха с 

любителски снимки и една от тях – на Красимира Петрова, беше публикувана на сайта 

на организацията.  

Представители на световното движение за правене на портрети на хора в нужда -  

Help portrait, проведоха фотосесия в Център „Човеколюбие”. 

 

 

 

                                                                                  Управител: ................... 

Надежда Кузерманова 

                                                                      Изготвил доклада: Нонка Михайлова 

            Февруари 2015 год. 

Гр. Пазарджик 


