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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ПОДКРЕПА ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
Проектът „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча” стартира на 28 октомври
2014 г. С него хора в трудна
житейска ситуация получиха
подкрепа за справяне с проблемите и активен живот в
общността.
Проектът беше реализиран
от Сдружение „Човеколюбие”
в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г. Цел
на проекта беше предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани
нужди и намират ново решение за съществуващи проблеми. Размерът на безвъзмездната финансова помощ беше
42 906 €, а общата стойност
на проекта - 47 702 €. Целева група бяха хора с влошено
психично здраве в община
Стрелча, а неговата продължителност беше 16 месеца.
С проекта в град Стрелча
беше създадена първата социална услуга Център за социална подкрепа „Човеколюбие”. С нея беше надградена
дейността на учредения от

Сдружение
„Човеколюбие”
през 2013 г. Клуб за психично
здраве. Подготвена беше материална база за изпълнение
на социалната услуга в Младежки дом – Стрелча. Беше
избран и обучен екип от специалисти, които да посрещат
нуждите на хората от целевата група чрез разработени
програми за рехабилитация и
интеграция.
Изградена и развита беше
мрежа от организации за психично здраве в Бургас, Варна
и Добрич, с които се обмениха
опит и добри практики по време на обучително пътуване и
провеждане на Празници на
психичното здраве в Стрелча.
С провеждане на Празници

на психичното здраве, посветени на 10 октомври – Световен ден за психично здраве, Стрелча беше домакин на
Първа научно-приложна конференция на тема „Психично
здраве и социални услуги в
общността – проблеми и решения”, Седми национален
турнир по шахмат „Човеколюбие 2015”, Литературен празник.
Участието на представителите на целевата група в дейностите по проекта повиши
самочувствието им. Те създадоха и развиха социални умения, изградиха приятелства и
получиха удовлетворение от
активното включване в живота на местната общност.

ДЕЙНОСТ 2 - ПОДГОТВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛНА БАЗА
За предоставяне на социалната
услуга Център за социална подкрепа
„Човеколюбие” бяха подготвени две
помещения в Младежки дом - Стрелча, предоставени от община Стрелча. Закупено беше офис оборудване
и направено обзавеждане на адми-

нистративен офис и зала за групова
работа.
Създадени бяха необходимите условия за организационна работа на
екипа на социалната услуга и развиване на дейности по програмите за
рехабилитация и интеграция.

ИЗБОР НА ЕКИП
През ноември 2014 г. в Младежки
дом – Стрелча, беше проведен подбор на екип, който да предоставя
социалната услуга Център за социална подкрепа „Човеколюбие” в град
Стрелча.
Подборът премина през два етапа – кандидатстване по документи
и интервю. Беше извършен от ръководителя на проекта, координатора
и супервизора по проекта. Важни
критерии за избора бяха опита с психиатрични пациенти и желанието за
личностно развитие.
Избрани бяха 7 човека – ръководител на социалната услуга, ръководители на програми, сътрудник, треньор по шах и учител по танци.
Екипът на социалната услуга премина специално обучение за работа
с целевата група.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИП ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА
През месец декември 2014 г. в
гр. Стрелча беше обучен екип за работа в социална услуга Център за
социална подкрепа „Човеколюбие”.
Проведоха се шест обучителни модула на теми: “Мотивиране на хората от целевата група към социално
включване”, „Психопатология”, „Семейството като партньор за рехабилитацията на хора с влошено психично здраве”, „Методика на социалните
услуги за хора с психични проблеми”,
„Кризисни интервенции”, „Писане на
програми за социални услуги”. Обучители бяха доц. д-р Ненко Машонов
- психиатър, Яна Станева от Институт
по социални дейности и практики –
София, и Яница Неделчева – семеен
консултант.
Чрез участието в обучението членовете на бъдещия екип се запознаха отблизо с проблемите и потребностите на представителите на
целевата група. Усвоиха теоретични
и практически познания и развиха
умения в областта на социалната работа и психиатрията. Научиха се да

мотивират представители на целевата група за включване в социалната
услуга. Запознаха се с методиката
на социалната услуга за хора с психични проблеми и работата с документи. Усвоиха умения за писане на
програми за социална рехабилитация и интеграция. Като резултат бяха
разработени 10 програми за рехабилитация и интеграция: програма
„Културен живот”, програма „Социални умения”, програма „Спорт и туризъм”, програма „Човешки ценности”,
програма „Мобилна услуга”, програма „Обучение за психично здраве”,
програма „Координиране на грижи”,

програма клуб „Танци”, програма на
клуб „Шахмат”, програма на клуб „Туризъм”.
Ролевите игри, дискусиите, работата по групи по време на обучението сближиха бъдещите съекипници.
Създадени бяха приятелска атмосфера и колегиални отношения. За
участието в обучението членовете
на екипа получиха сертификати.
След проведеното обучение членовете на екипа на Център за социална подкрепа „Човеколюбие” формираха целева група – 25 човека с
влошено психично здраве от община Стрелча.
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ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА „ЧОВЕКОЛЮБИЕ”
Социалната услуга Център за социална подкрепа „Човеколюбие”
отвори врати на 28 януари 2015 г.,
за да подпомогне хора от местната
общност при справяне с житейските
проблеми.
Дейността на социалната услуга
беше развита в две основни направления – Социален клуб и мобилна
услуга. Работата в Социалния клуб
включва програмите „Социални

ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ
Програма “Човешки ценности” се
провеждаше ежеседмично и включваше четири обучителни модула
– Група по взаимопомощ, Група за
честни отношения, Час по любов,
Клуб „Смисълът в живота”. Всеки от
модулите продължаваше три месеца
и съдържаше дискусии и споделяне
на личен опит по основните човешки ценности – взаимопомощ, любов,
честност, смисъл в живота. Участниците в групите повишиха емоционалната грамотност, създадоха умения за изграждане на приятелство.
Формираха позитивна нагласа към
света и човека до себе си.
Групите работиха на принципа на
отворени врати и бяха достъпни за
гражданите, които искат да научат
повече за основните човешки
ценности.

умения”, „Културен живот”, „Човешки
ценности”, „Спорт и туризъм” /клуб
„Танци” клуб „Шахмат”, „Туризъм”/
„Обучение за психично здраве”, „Координиране на грижи”. Екипът на
социалната услуга ежеседмично
провеждаше оперативка и организационна среща с потребителите на
социалната услуга за планиране на
дейностите. За потребителите на услугата, които не могат сами да посе-

щават програмите, се предоставяше
мобилна услуга по домовете.
С участието в програмите за рехабилитация и интеграция представителите на целевата група повишиха
самочувствието си, създадоха приятелски кръг, получиха подкрепа,
формираха и развиваха умения за
самостоятелен живот и интегриране
в общността.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
С провеждане на програма „Социални умения” представителите на
целевата група изградиха умения за
самостоятелен живот и социална интеграция.
Проведени бяха модулите „Обществени институции”, „Как да се
държим в обществото”, „Изготвяне
на бюджет и управление на парите”,
„Търсене на работа”, „Управление на

времето”, „Аз и моето здраве”, „Изразяване на мнение и взимане на решения”, „Разрешаване на конфликти“,
„Справяне с гнева“.
Посетени бяха общинска администрация - Стрелча, Бюро по труда
– Панагюрище, областна администрация – Пазарджик, и др. Организирани бяха посещения на обществени заведения.

КУЛТУРЕН ЖИВОТ
Потребителите на социалната услуга развиха умения за социализация и създадоха приятелски кръг с

активно включване в занятията на
програма „Културен живот”. Обогатиха познанията си, свързани с културното ни наследство.
В часовете по занимателна трудотерапия изработиха картички и мартеници по случай Първи март и Осми
март. Част от тях бяха раздадени на
служители на местни институции и
граждани. Честваха съвместно празници, именни и рождени дни. Аранжираха цветя, боядисваха великденски яйца, подготвиха коледна украса.
Посетиха Исторически музей в

Стрелча и Панагюрище и участваха
в събития от културния календар на
община Стрелча. Инициираха културно събитие – Шахматен турнир,
посветен на празника на гр. Стрелча
– 1 август.
По време на обучително пътуване до Бургас, Варна и Добрич бяха
посетени забележителности от 100те национални туристически обекта
– природозащитен център „Пода”,
Регионален исторически музей
– Варна, Дом-паметник „Йордан
Йовков”.
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СПОРТ И ТУРИЗЪМ
С програма „Спорт и туризъм” се
повиши двигателната активност на
клиентите на социалната услуга и
беше постигнат терапевтичен ефект.
Програмата включваше уроци по
танци, клуб по шахмат, провеждане

на походи, екскурзии.
През ежемесечните походи до
местности край Стрелча – Динчов камък, Грамадака, Кулата, Жаба могила
и др., бяха усвоени основни умения и
техники за придвижване в група при

планински условия. Разходките сред
природата и чистия въздух подобриха здравословното състояние на туристите. Част от тях присъстваха на
седми традиционен туристически
събор „Кулата“.

В КЛУБА ПО ШАХМАТ
Ежеседмично клиентите на социалната услуга участваха в клуба
по шахмат. Те създадоха и развиха
шахматни умения, разучавайки основните правила и шахматни етюди.
Запознати бяха с шахматната игра
– възникване, развитие, етапи. Раз-

играваха ендшпили и дебюти. Усвоиха умения за съставяне на план на
играта и изграждане на комбинации,
предприемане на атака и защита.
Прилагаха елементите от играта
на шах при житейски ситуации, ползвайки шахматен модел.
Представители на клуба обмениха опит с членове на Шахматен клуб
„Човеколюбие”, като участваха в Шахматен турнир, посветен на международния ден на шахматната игра – 20
юли. Събитието се проведе в Център
„Човеколюбие”, град Пазарджик.
Членове на клуба участваха в Сед-

ОПОЗНАЙ РОДИНАТА...
Под мотото „Опознай родината, за
да я обикнеш” Център за социална
подкрепа „Човеколюбие” проведе
три екскурзии – до Хисаря и Старосел, до Карлово, Калофер и Сопот, и
до София.
Посетени бяха множество културни и исторически забележителности – тракийски култов комплекс
Старосел, Археологическия музей в
Хисаря, къща-музей „Васил Левски”,
Национален музей „Христо Ботев”,
Даскал Ботьовото училище, дом-музей „Иван Вазов”, храм-паметник „Св.
Александър Невски”, Национална ху-

дожествена галерия, Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей, Зоологическата
градина.
Участниците в екскурзиите се запознаха с богатото ни културно и
историческо минало и природно
разнообразие. Научиха повече за
живота на траките, заредиха се с патриотизма на възрожденските градове, съхранили спомените за живота и подвига на великите българи
Васил Левски, Христо Ботев и Иван
Вазов. Опознаха отблизо културното
и историческо наследство на столицата София. Получиха печати от забележителности – част от 100-те национални туристически обекти.
По време на екскурзиите потребителите на социалната услуга се сближиха помежду си и преживяха незабравими емоции. Създадоха трайни
приятелства и споделяха впечатления от пътуването из родината ни.

ми национален турнир по шахмат
„Човеколюбие 2015” и завоюваха
второ място. Клубът активно участва в Шахматен турнир, посветен на
празника на град Стрелча и неговия
ръководител – Пейо Кацаров спечели първо място.

НА ТАНЦИ
Едно от вълнуващите занимания
на потребителите на социалната услуга бяха уроците по танци. В ритъма
на музиката бяха усвоени различни
стилове – български народни танци
– хоро, ръченица, модерни, класически и забавни танци.
Танцът в ефективно средство за
профилактика и превенция на психичните заболявания. С участието в
клуба по танци хората от целевата
група подобриха своето психическо
и физическо състояние и повишиха
самочувствието си.
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МОБИЛНА УСЛУГА
Двама членове на екипа на социалната услуга – ръководителят на
програма „Мобилна услуга” и сътрудник, посещаваха домовете на потребители на услугата, които не могат да
се включат в програмите в Младежкия дом. Това бяха хора, които поради естеството на психиатричната си
диагноза – напр. страхова невроза,
не напускат дома си с години или
поради промени в здравното им състояние – напр. психична криза, не са
в състояние да посещават центъра.
Участниците в програмата бяха 10

СУПЕРВИЗИЯ

лица с влошено психично здраве над
18 годишна възраст – потребители
на Център за социална подкрепа „Човеколюбие”. Те са жители на община
Стрелча. Всеки от тях беше посещаван по два пъти месечно.
При посещението в домовете се
работеше по изпълнението на целите, поставени в индивидуалните
планове за грижи на потребителите.
Те получаваха психологическа и социална подкрепа, съдействие при
работа с институции, подобряване
на отношенията в семействата и др.

В подкрепа на екипа на Център
за социална подкрепа „Човеколюбие” ежеседмично се провеждаше
супервизия. Супервизор беше г-жа
Надежда Кузерманова – управител
на Сдружение „Човеколюбие”, която
подпомагаше дейностите по програмите, работа с документи и др.
Чрез участие в групови, индивидуални и методически супервизии членовете на екипа намериха решения
на проблеми и развиха професионалните си умения.

В ДИАЛОГ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Веднъж на два месеца в Младежки
дом – Стрелча, се провеждаха лекции по програма „Обучение за психично здраве”.
Програмата имаше за цел да повиши информираността на местната общност относно проблемите на
психичното здраве и да съдейства
за преодоляване на стигмата спрямо

хората с психични проблеми.
Лекционният курс включваше
шест лекции на теми „Проблеми на
психичното здраве”, „Психична криза
– терапия чрез решения”, „Психично
здраве и телесни заболявания”, „Влияние на семейната среда върху психичното здраве”, „Зависимости и как
да ги преодолеем”, „Интимен живот и
психично здраве”. Лектори бяха д-р
Емил Марков – психиатър, д-р Владимир Бостанджиев – психотерапевт,
д-р Невена Балканска – психиатър,
Мариета Дюлгерова – фамилен терапевт, доц. Ненко Машонов – психиатър, доц. Румен Бостанджиев – сексолог-психотерапевт.
Лекциите предизвикаха интереса
на местната общност, която осъзна
необходимостта от социално включване на хората от целевата група

и ролята си при преодоляване на
стигмата. Присъстваха представители на Център за социална подкрепа
„Човеколюбие”, Център за социална
рехабилитация и интеграция „Човеколюбие”, гр.Пазарджик, представители на местни институции и клубове, приятели и съмишленици на
психичното здраве.

ФОТОИЗЛОЖБА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - НАСТРОЕНИЯ“
На 28 януари 2016 г. в Исторически
музей – Стрелча, беше открита фотоизложба „Социално включване - настроения“. Събитието имаше за цел
да представи на местната общност
резултатите от реализирането на
проекта. Присъстваха представители на Център за социална подкрепа
„Човеколюбие”, Център „Човеколю-

бие”, гр. Пазарджик, местни институции и клубове, приятели и съмишленици на психичното здраве.
Фотоизложбата развълнува присъстващите и припомни ключови
събития от изпълнението на дейностите. Всички преживяха наново
незабравимите емоции от прекараните заедно моменти.
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РАБОТА В МРЕЖА
С цел обмяна на опит и добри практики в рамките на
проекта беше създадена и развита мрежа от организации за психично здраве от страната, които предоставят
социални услуги за хора с психични проблеми. Бяха
идентифицирани сродни организации и посетени три от
тях – в Бургас, Варна и Добрич, от представители на Център за социална подкрепа „Човеколюбие” по време на
обучително пътуване в периода 8-11 септември 2015 г.
В периода 8-10 октомври 2015 г. в град Стрелча се про-

ведоха Празници на психичното здраве, организирани
от Сдружение „Човеколюбие” по повод Световния ден
за психично здраве – 10 октомври. Участваха представители на организациите от мрежата, местни институции,
приятели и съмишленици на психичното здраве.
Събитието включваше Първа научно-приложна конференция „Психично здраве и социални услуги в общността – проблеми и решения”, Седми национален турнир по
шахмат “Човеколюбие 2015”, Литературен празник.

ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ
НА ГОСТИ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД БУРГАС
На 8 септември 2015 г. Център за
социална подкрепа „Човеколюбие”
посети Защитено жилище за лица
с психични разстройства в Бургас.
Гостите от Стрелча бяха посрещнати
сърдечно от колегите си. За посетителите беше интересно и полезно
да се запознаят с материалната база
и дейността на социалната услуга,
която осигурява подкрепа, ефективна защита и социална интеграция на
представителите на целевата група.
Защитеното жилище в Бургас е
разкрито през 2011 г. като държавно
делегирана дейност. В него работят

екип от управител, педагог, социални
работници и медицинско лице.

ОБМЯНА НА ОПИТ С ЦСРИ „РАВЕН ШАНС”
На 9 септември 2015 г. участниците
в обучителното пътуване се срещнаха с представители на Фондация „Равен шанс 2001” във Варна. От 2004 г.
организацията предоставя социална
услуга Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за хора с
психични разстройства „Равен шанс”
с финансовата подкрепа на Община
Варна.

След любезното посрещане домакините споделиха опита си като организация, предоставяща социална
услуга за хора с психични проблеми.
Запознаха присъстващите с материалната база и програмите за психосоциална рехабилитация на ЦСРИ
„Равен шанс”.
Гостите разказаха своя опит от
предоставянето на социална услуга в
общността и работата с целевата група. Бяха впечатлени от разнообразието на багри и форми на предметите,
изработени в часовете по трудова и
арт терапия, от дейността на музико
и ритмо терапията и театър групата.
В края на срещата бяха обсъдени
проблеми на организациите за психично здраве, предоставящи социални услуги, и възможности за бъдещи
съвместни инициативи.

В ЦПЗ
„Д-Р ПЕТЪР СТАНЧЕВ”
Обучителното пътуване приключи с посещение на Център за
психично здраве /ЦПЗ/„Д-р Петър
Станчев ЕООД” в Добрич. Центърът
носи името на основателя на диспансерната психиатрична помощ в
града. Извършва лечебна дейност
и предоставя социални услуги за
хора с психични проблеми.
Екипът от специалисти запозна
гостите с дейността на Центъра и
предоставяната социална услуга
Дневен център за възрастни хора
с психични увреждания, разкрита
през 2009 г. като държавно делегирана дейност. Участниците в срещата обмениха опит и добри практики
при предоставяне на социални услуги в общността. Споделиха положителни резултати от въздействието на програмите за психосоциална
рехабилитация и съществуващи затруднения при работата с целевата
група.
Присъстващите на срещата си
пожелаха добро партньорство и в
бъдеще.
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ПРАЗНИЦИ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
ПЪРВА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

На 9 октомври 2015 г. в Младежки дом – Стрелча, се проведе Първа научно-приложна конференция
„Психично здраве и социални услуги
в общността – проблеми и решения”.
Участваха представители на организации и социални услуги от страната. Водещ на конференцията беше
проф. Димитър Кайков – преподавател в Национална спортна академия
/НСА/. Направени бяха 11 научни
съобщения с изследвания в областта
на социалните услуги и психичното
здраве.
Надежда Кузерманова – управител
на Сдружение „Човеколюбие”, психолог, участва с два научни доклада на
теми „Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на хора с
психични проблеми „Човеколюбие”
– 10 години предизвикателства и
успехи” и „Някой ден ще тръгна в неизвестна посока – работа по случай
в контекста на шахматния модел”. Тя
запозна присъстващите с развитието
на социалната услуга ЦСРИ „Човеколюбие” и влиянието на прилагания в
нея шахматен модел.
Д-р Емил Марков – психиатър,
консултант в ЦСРИ „Човеколюбие”
направи научно съобщение на тема
„Егология – наука за справяне с личните проблеми”, в което представи
принципите на създадената от него
наука егология и шахматно-кибернетичен метод, прилаган в ЦСРИ „Чове-

колюбие”.
Мария Мерджанова – управител
на ЦСРИ „Човеколюбие”, изнесе научен доклад „Иновации в управлението на ЦСРИ „Човеколюбие”, който доказва ефективността на шахматния
модел за взимане на решения като
иновация в управлението.
Нина Грозденина – социален работник в ЦСРИ „Човеколюбие” участва с научно съобщение на тема
„Превенция на суициди при хора
с психични проблеми”, което подчертава ролята на психосоциалната
рехабилитация при психиатрични
пациенти за намаляване на риска от
суицид.
Василка Иванова – психолог, доброволец в ЦСРИ „Човеколюбие”,
участва с научно съобщение на тема
„Мотивация за ресоциализация на
психиатрични пациенти”. В него се
посочва нуждата от рехабилитационни програми за мотивацията на
хора с психични проблеми.
Гл. ас. Радислав Атанасов - психолог, преподавател по шахмат в НСА
представи шахматен подход в научното съобщение „Понятия и аналогии от света на шахмата, полезни за
изграждане на социални умения посредством метафори”.
Валентина Христова – клиничен
психолог и позитивен психотерапевт
в Защитено жилище и Дневен център
към Държавна психиатрична болни-

ца – с. Церова Кория, запозна присъстващите с изследване на метода
хронотерапия в доклада „Ритъмът на
съдбата”.
Яна Станева – докторант по социална педагогика в Софийски университет представи изследване „Резилианс подход при клиенти на социални
услуги” за активиране силните страни на хора с психични проблеми.
Ели Гивечева – докторант по социална педагогика в Софийски университет, психолог в Комплекс за
социални услуги за деца и семейства в Пазарджик участва с доклада
„Социално-педагогическа работа с
родители на тийнейджъри в риск”.
Представено беше влиянието на методите системна семейна терапия и
наративна терапия при родители и
тийнейджъри в риск.
Ася Алексиева – психолог, клиничен социален работник, председател
на фондация за психично здраве и
социална реализация „Трансформа”
представи научно съобщение на
тема „Предизвикателства и решения
при мотивиране на служители в НПО
при изпълнение на проекти в социалната сфера”.
Участниците в конференцията обмениха опит и проявиха интерес към
представените доклади. Научните
съобщения ще бъдат публикувани в
сборник.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ „ЧОВЕКОЛЮБИЕ 2015”
На 8 и 9 октомври 2015 г. в Младежки дом – Стрелча, се проведе Седми
национален турнир по шахмат „Човеколюбие 2015”. В него се включиха представители от цялата страна
– Пазарджик, Стрелча, Стара Загора,

Кърджали, София. Съдия на турнира беше гл.ас. Радислав Атанасов –
международен съдия и майстор на
спорта, преподавател в Национална
спортна академия. За сближаване на
участниците на 8 октомври се прове-

де партия шах с „живи фигури“.
Отборно първото място заеха
представителите на Държавна психиатрична болница – Кърджали,
втори се наредиха участниците от
Център за социална подкрепа „Човеколюбие“, а трети приключиха членовете на Шахматен клуб „Човеколюбие” – Пазарджик. В индивидуалното
класиране отново пръв беше представител на Държавна психиатрична
болница – Кърджали – Георги Михайлов, втори се класира Николай
Мавродиев от Дневен център за възрастни с психични разстройства и
ментални увреждания „Св. св. Козма
и Дамян“ – Стара Загора. Трети приключи участието си Димитър Иванов
от Пазарджик.

ЛИТЕРАТУРЕН ПРАЗНИК
Празници на психичното здраве
приключиха на 10 октомври – Световен ден за психично здраве, с Литературен празник в Младежки дом
– Стрелча. Присъстваха представители от цялата страна – София, Пазарджик, Кърджали, Стрелча, с. Церова
Кория. Водещ на събитието беше Мария Мерджанова – ръководител на
проекта.
На празника бяха съобщени резултатите от участието в национален
Литературен конкурс „Помогни си
сам, за да ти помогне и друг“. Представители на журито – Мариана Няголова – председател, и Станислава
Станева раздадоха грамоти на всички участници в конкурса и парични
награди на първите трима. Присъде-

КОНТАКТИ:

Пазарджик, 4400, ул. „д-р Лонг” 12
е-mail: info@chovekolubie.org

ни бяха две първи, две втори и две
трети места.
Първото място заеха Нанка Петрова от Център за психично здраве
„Д-р Петър Станчев – Добрич” и Георги Ревов от Център за психично здраве – Пловдив. На второ място бяха
класирани Таня Славенска от Център
за психично здраве – Пловдив, и Спиридон Ваклинов от Дневен център
към Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория. Третото място
си поделиха Найден Борисов от Център за психично здраве – Пловдив,
и Николай Колев от Дневен център
към Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория. Произведенията на класираните в челната тройка бяха прочетени от журито и техни

представители. Специална награда
получи Димитър Марков от Център
за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми
„Човеколюбие”, гр. Пазарджик.
Участници в Литературния празник имаха възможност да запознаят
присъстващите със свое творчество
и да разкажат преживявания на тема
„Помогни си сам, за да ти помогне и
друг”.
Георги Ревов
БОЛКА
Препуска пак сърцето ми към вкъщи,
а болката в душата ми пълзи.
Небето даже сякаш ми се мръщи.
И тежко дишат старите лози.
Земята е напукана отдавна…
Мълчат пресъхнали стърнища и върби,
а някъде – оттатък хоризонта –
зората свири с хиляди тръби.
Кирпичената къща зад баира
едва стои на своите нозе.
И падат керемидите с трясък,
че няма кой греда да закове.
Че няма кой вратата да отвори
и седне пак под старата асма.
Там, дето само с вятъра говори
пресъхналата дядова чешма.
Затуй сега отново ме прегръща
не времето със поглед на врабче,
а болката по дядовата къща,
преди като сълза да изтече…

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Човеколюбие” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

