ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА
С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Свободен младежки
център – Видин

КАКВО Е ЦРДУ?
Центърът за работа с деца на улицата (ЦРДУ) – Видин е социална услуга в общността, насочена към подобряване на качеството на живот и социална интеграция на деца в риск. Центърът се
намира в кв. Нов път (в бившия Корпус по трудово обучение до
училището) и работи приоритетно с ромски деца. Целта му е да
подпомогне родителите в отглеждането на децата, осигурявайки социални и образователни услуги, но без да откъсва децата от
тяхната семейна среда.

ИСТОРИЯ
ЦРДУ е структура възникнала благодарение на усилията на
сдружение Свободен младежки център в периода 2004 – 2010г.
С помощта на различни донори: Посолството на САЩ, Посолството на Кралство Холандия, Корпус на мира, Европейската
комисия (Програма PHARE и програма „Младежта в действие”),
Министерство на труда и социалната политика - Фонд „Социално подпомагане”, Фонд „България” на Американската агенция за
международно развитие и др., ние създадохме материални условия и ангажирахме специалисти и доброволци за подпомагане на
личностното развитие на ромски деца и най-вече на отпадащите от училище. Проектът „Център за социална и образователна
подкрепа” (2006–2008 г.), съфинансиран от Европейския съюз
чрез програма „Деинституционализация посредством предоставяне на социални услуги в общността за уязвими групи”, имаше
най-голям принос за оформяне на дейността като вид социална
услуга. След успешна застъпническа кампания, Видинския общински съвет взе решение да бъде разкрит „Център за работа с
деца на улицата” като държавно делегирана дейност. Със заповед на Агенцията за социално подпомагане това стана от началото на 2010 г., а на 03.09.2010 г. Община Видин делегира услугата на Свободен младежки център (Договор рег.No.AO-01-15132/03.09.2010 г.).
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Деца на улицата във възрастова група 3–18 години. Това са
тези, идентифицирани като неглижирани, за които е установена
липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Тук
се включват такива, които прекарват деня си на улицата, въвлечени
в просия, отпаднали от образователната система в предучилищна
и училищна възраст, водят начин на живот, който създава условия
на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие. Капацитетът на
ЦРДУ е 15 деца, разпределени в две възрастови групи.
Родителите, членовете на семейството/близкото обкръжение на децата от горната група.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА В ЦРДУ






Поставяне на висшия интерес на детето в центъра на работата.
Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай.
Толерантност и съобразяване с характеристиките на всяко
дете по отношение на пол, възраст, етнически произход, религиозни, културни и езикови особености.
Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.
Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦРДУ.
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Партньорство между екипа на центъра и ползвателите на услугите и договорен модел на работа.
Уважение към личността на всяко дете, зачитане на неговото
достойнство и гарантиране на участието му при решаване на
всички въпроси, свързани с ползването на услугите.
ДЕЙНОСТИ

1. Социална работа на улицата. Улицата е мястото, където се установява първият контакт между екипа на Центъра и детето, изграждат се отношения на доверие, които са основа за участието на децата във всички следващи дейности. При уличната
работа екипът се стреми да мотивира децата и техните родители
за ползване на услугите на ЦРДУ.
2. Хранене. Центърът осигурява здравословно хранене на
децата до три пъти дневно, в зависимост от нуждите.
3. Осигуряване на облекло и обувки. Центърът осигурява облекло и обувки за всяко дете според сезона, ако това се
налага.
4. Здравни грижи и помощ. Центърът осигурява наблюдение и грижи за здравословното състояние и личната хигиена
на детето. Това се постига чрез: проверки на здравния статус от
медицински специалист, следене на здравословното състояние,

4

оказване на долекарска помощ, подпомагане на родителите в
здравните грижи за детето, взаимодействие с личния лекар (или
помощ при избор на такъв), възпитаване на хигиенни навици и
навици за здравословен начин на живот, курсове за изграждане
на здравна и полова култура, услуги като къпане, пране, обезпаразитяване и др.
5. Образователна подкрепа. Образователната подкрепа
включва:
 помощ при подготовка за училище. ЦРДУ организира
и подпомага връщането в образователната система на деца,
отпаднали от нея и записването в училище на деца, които никога не са посещавали училище;
 помощ при подготовка на уроците. Възпитателите подпомагат децата, записани в училище, индивидуално и групово в подготовката на уроците и домашните работи, явяването
на изпити, взаимодействат с учителите и класния ръководител и пр. с цел превенция на отпадането;
 базисно ограмотяване. Тази дейност се отнася за деца, които по различни причини не могат да бъдат върнати в образователната система и всички други, които не покриват стандартите за грамотност, съответстващи на възрастта им;
 компютърна грамотност. Предвид важността на информационните технологии в съвременното общество и мотивиращата им роля за някои деца, ЦРДУ организира перманентно
курсове за компютърна грамотност за своите възпитаници;
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професионално ориентиране. ЦРДУ осигурява информация на децата и родителите за видовете професионални
училища и професионални курсове в общината и региона,
съдейства за професионалното ориентиране на децата и за
мотивацията им за придобиване на професионална подготовка;
пред-професионална подготовка, професионални
курсове и мерки за осигуряване на последваща заетост. Дейността се осъществява в сътрудничество с външни
организации (училища, центрове за професионално обучение,
работодатели) за деца завършили 6 клас и над 16 години.

6. Социални и граждански умения. Тази дейност се осъществява чрез специална интерактивна учебна програма, която
включва: мотивация, комуникативни умения, работа в екип, асертивно поведение, решаване на конфликти, гражданско участие,
здравно и екологично образование, превенция на зависимости и
на трафик на хора, умения за активно търсене на работа, управление на личен бюджет и др. Ежедневната работа в ЦРДУ също е
насочена към изграждането на система от норми за живот в обществото, на съответни на възрастта етични понятия и поведение, на
общоприети правила на междуличностно общуване, на мотивация за възприемане и поддържане на просоциално поведение.
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7. Психологическа подкрепа. Реализира се от психолога
на ЦРДУ на база на групова работа, индивидуални консултации
и терапевтични дейности.
8. Клубове по интереси и проектни дейности.
Клубовете по интереси и проектните дейности се организират
за развитие на музикални, театрални, спортни и други интереси
и способности на децата. В тях със социализираща цел могат да
се включват и външни за ЦРДУ деца и доброволци.
9. Спортни, туристически и забавни дейности.
10. Работа с родителите. Насочена е към пряка помощ и
подкрепа за възстановяване и укрепване на семейните връзки, с
цел осигуряване на благоприятна среда за отглеждането и развитието на всяко дете в неговия най-добър интерес. Включва: семейно консултиране и подкрепа, психо-социална подкрепа, посредничество за родителите при контактите им с различни институции, съдействие за получаване на здравна или административноправна помощ, информиране за свободни работни места, трудово посредничество, обучения на родителите за изграждане на
родителски и социални умения, участие в съвместни дейности за
деца и родители и др. Работата със семейството е важна и за децата, които живеят в семейна среда, защото индиректно може да
повлияе върху подобряване на качеството им на живот, достъпът
до образование и здравеопазване и т.н.
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Свържете се с нас:
Адрес: Видин 3700, кв. Нов път, ул. Бачо Киро 5
Център за социална и образователна подкрепа
тел. 094/621213, 094/601983
е-mail: info@fyc-vidin.org
www.csea.fyc-vidin.org

Разпространява се безплатно
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