Събития по случай Национален информационен ден за осиновяването 26.09.2014 г.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. София към Фондация „Асоциация
Анимус”
Адрес: гр. София, кв. „Банишора“, ул. „Враня“ №8
Телефон: 02 813 02 50
•

Ден на отворените врати, посветен на осиновяването – 26.09.2014 г.

•

В рамките на събитието ще се проведе литературно четене на новоиздадената
книга “ОсиновяРването” на Десислава Божкова, след което дискусия със
специалисти по отношение на различни аспекти, свързани с осиновяването.
Начало: 18:30 ч.

Сдружение „ИМКА“ Габрово Център за обществена подкрепа
www.ymca-gabrovo.org
Адрес: гр. Габрово,ул. „Тимок“ №2, П.к. 253
Телефон: 066 80 54 19, 087 912 36 88, 089 789 82 76
•

На 26-ти „Отворените врати”

•

На 26-ти от 17:00 ч. среща в ЦОП на кандидат –осиновители, осиновители и
хора, които обмислят осиновяване или се интересуват от темата.

Център за обществена подкрепа гр. Чирпан
www.copchirpan.eu
e-mail: cop_chirpan@abv.bg
Aдрес: гр.Чирпан, ул. “Братя Албалах” № 15
Кампания “Послушай сърцето си – дари щастие” в периода 26 септември – 30 октомври 2014 г.
:
•

разпространяване на информационни брошури по училища и обществени места
на гр. Чирпан;

•

Четене на приказката – Малечка Палечка от Ханс Кристиан Андерсен на децата
от ЦДГ „ Калина Малина”, ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Здравец” гр. Чирпан;

Повече информация относно въпроси, свързани с осиновяването можете да намерите
на уебстраницата на БАОО – www.baoo-bg.org

•

Рисуване от децата на илюстрации по приказката.

•

ЦОП ще организира на изложба от направените рисунки по темата през месец
октомври 2014 год. в сградата на Община Чирпан.

Център за обществена подкрепа гр. Берковица
e-mail: cop_berk@abv.bg
Адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7
Телефон: 095 38 01 16
•

09:00- 17:00 ч. Ден на отворените врати- информация за осиновяването

Фондация „За Нашите Деца“ ще участва чрез Център за обществена подкрепа „Света София“
www.detebg.org
е-mail: center.sofia@detebg.org
Адрес: гр. София, кв. Сердика, ул. „Гюешево“ № 21 (Дом за медико-социални грижи „Св.
София“) Телефон: 02 822 35 10


10:00 – 12:00 ч. – Представяне на опита на ЦОП „Света София“ за работа с кандиат –
осиновителни и осиновителни семейства пред наши партньори, осиновители и
кандидат – осиновители и евентуално журналисти.



•

Какво представлява осиновяването – психологически и социални аспекти;

•

Процеси в семейството;

•

Най – чести проблеми и преодоляването им;

•

Представяне на групата за подкрепа на осиновители;

•

Дискусия по темата.

13:00 – 14:30 ч. – Група за обмяна на опит между осиновители и кандидат –
осиновители – /Такава група ще се проведе, ако възникне потребност. Имаме готовност
за помещение и фасилитатор/.



13:00 – 16:00 – Индивидуални консултации по темата за осиновяването от
професионалистите от ЦОП „Света София“ за гости на Центъра.

ЦОП –Бургас
e-mail: cop_bs@abv.bg
Адрес: гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9, зала №2
Телефон: 056 53 04 05
• 26.09.2014 г., петък от 15:30 ч. до 17:00 ч. в ЦОП - Бургас, зала №2. Тематична среща:
„КАК ДА СЪОБЩИМ НА ДЕТЕТО, ЧЕ Е ОСИНОВЕНО?”, на която са поканени да участват
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осиновители. Нели Ненова – психолог ЦОП и Деспина Кондева - психолог ЦОП ще
отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния
етап от живота си, през който минават осиновителите.
• 26.09.2014 г. в ЦОП ще се проведе обучение на кандидат – осиновители от 08:30 ч.

Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик
Център за обществена подкрепа „Зора“ гр. Панагюрище
fondacia-spo.blogspot.com
e-mail: cop.pg@mail.bg
Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” №5
Телефон: 0357 6 20 23
09:00 -17:00 ч.- Ден на отворените врати- Осиновяването
17:30 ч. - Среща на групата за взаимопомощ на родители, осиновили деца и кандидат
осиновители

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин
e-mail: sapi_vidin_ksuds@abv.bg
Адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ №25а
Телефони: 094 600 606, 089 332 89 40
По случай националния информационен ден за осиновяването КСУДС планира:
Ден на отворените врати и Информационна кампания в гр.Видин, гр.Кула и гр.Димово.
Денят на отворените врати ще се осъществи в сградата на КСУДС-Видин – специалисти,
работещи в Комплекса ще информират посетителите по интересуващи ги въпроси, свързани с
процедурата по кандидатстване, обучение, утвърждаване и подкрепа на кандидатосиновители и осиновители. Специалисти, работещи в Комплекса ще раздават брошури и ще
имат готовност да отговарят на въпроси на заинтересованите.

Център за обществена подкрепа (ЦОП) – София
e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg
Адрес: гр.София улица „Пиротска“ 175, в близост до кино „Арена–Запад“ и булевардите
„Константин Величков“, „Вардар“, „Ал. Стамболийски“
Телефон: 02 920 42 38
1. Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П.
Славейков”), тел. 02 920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин

Повече информация относно въпроси, свързани с осиновяването можете да намерите
на уебстраницата на БАОО – www.baoo-bg.org

2. Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А.
Златаров”), тел. 02 936 10 26, лице за контакти: Деница Тодорова
Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП:


09:00 - 10:00 ч. Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП;



10:00 - 12:00 ч. Ателие посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не
са взели решение за осиновяване.
-

Представяне на социалните услуги предоставянеи в ЦОП, които имат за цел да

подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат
осиновители; групови програми насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3
годишна възраст; групови програми насочени към родители/осиновители с деца в
юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за
взаимопомощ и др.
-

Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит;

-

Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете –

филм „Осиновяване“;


12:00 – 14:00 ч. Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето
си, че е осиновено”

Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят
на децата си, че са осиновени.
-

Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването”;

-

Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната;

-

Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на

детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог.
Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка.


12:00 – 14:00 ч. Ателие за деца „Хайде да четем приказки”

Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да
не приемат осиновеното дете за различно.
-

четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или „Маугли“

- да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да
се направи изложба.


14:00 – 16:00 ч. Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители,
осиновители и осиновени.

Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в
индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят
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проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би
могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща
подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез
заявление до директора на ЦОП.
Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и
договорен час по телефона или на място.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства- Шумен
e-mail: ksu_sh@abv.bg
Адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ 10
Телефон: 054 85 07 77
Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да
участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона е инициативата, с която
Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен /КСУДС/ ще се включи в
Националния информационен ден за осиновяването. Така Сдружение ИСДП, чрез КСУДС става
част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е
работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.
Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – Ръководител на екип в КСУДС ще отворят
пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важният етап от живота
си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на
кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно
насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете.
Срещата ще се проведе на 26 септември 2014 г. от 11:00 часа в КСУДС – Шумен.
Специалистите на КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата,
осиновили дете са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04;
Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.

Дневен център за деца с увреждания – Седмична грижа гр.Русе
e-mail: ri_ruse@abv.bg
Адрес: гр. Русе, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 20
Телефон: 087 931 79 02


Индивидуални консултации, които ще се провеждат в центъра от 09:00 ч. -13:00 ч.;

Повече информация относно въпроси, свързани с осиновяването можете да намерите
на уебстраницата на БАОО – www.baoo-bg.org



Открита беседа за осиновяването. Тези беседи целят да се отговори на осиновителите
на въпроси, които ги вълнуват, както и да разкажат собствените си преживявания в хода
на осиновяването;



При необходимост може осиновители или осиновени с по- сериозни проблеми да
бъдат консултирани в по- дългосрочен план;



Родителска група за осиновители ще се организира в центъра.

„Център за обществена подкрепа, гр.Димитровград“
e-mail: cop_dimitrovgrad@abv.bg
Адрес: гр. Димитровград, ул. „Св.Климент охридски“ №1
Телефон: 0391 2 60 95, 088 246 05 27


Ден на отворените врати от 8:30 до 12:00 ч. В него Мария Иванова Георгиева-психолог,
Екатерина Атанасова Николова- социален работник и Петя Михайлова Митевадиректор ще предоставят брошури и информация за осиновяването като мярка за
закрила, специалистите работещи със семейството, процедура.

СНЦ „Надежда за добро бъдеще“ – Силистра
е-mail: baliz_silistra@abv.bg
Адрес: гр. Силистра, ул. „Бенковски“ № 15
Телефон: 0887694752 Email: baliz_silistra@abv.bg


09:00 – 17:00 ч.- Информация за необходимите документи за осиновяване, както и
техните последователност и срокове. Филм на тема осиновяване. Консултация с
психолог.

Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране”
ЖАНЕТА – Разград
Център за обществена подкрепа (ЦОП) Разград
e-mail: waieta@abv.bg
Адрес: гр. Разград, бул. „България“ №4
Телефон: 084 66 02 83
•

Ден на отворените врати „Осиновяването“- представяне на материали по темата-

включително и линкове към филми;
•

Срещи на кандидат- осиновители с хора, които вече са осиновили дете;
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•

Първа среща на група за взаимопомощ /до този момент в Разград не е имало такава/;

•

Популяризиране на добри практики на специалисти чрез разкази на успешни истории

за осиновяване.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив
decaisemeistva-plovdiv.org
e-mail: ksu_decaisemeistva@abv.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38
Телефон: 032 658 150
Факс: 032 658 163


10:30 - 11: 5 ч. - Откриване на събитието и пресконференция



11:30 -14:00 ч.- Интерактивна дискусия на тема „Психо-социални аспекти на
осиновяването през погледа на теорията и практиката”. Водещ Десислава Божкова –
психолог и консултант на осиновители и осиновени;



14:00 - 16:00 ч. – „Информационен час” – консултации със специалисти – юрисконсулт,
психолог, социален работник;



*11:30 - 14:00 ч. – занимания за деца/всеки участник, който има необходимост от
занимание за дете по време на участието си в програмата може да заяви това на
посочения в поканата телефон/.

СНЦ „Еквилибриум“- Русе
Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе
e-mail: office@eq-bg.com
Адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №14 бившето училище „Христо Смирненски”
•

Дни на отворените врати, посветени на осиновяването с кът по темата;

•

Прожекция на два филма, БНТ „Мами“ и „Истории на осиновяването“;

•

Индивидуални консултации за всички желаещи.

Център за обществена подкрепа гр. Плевен
e-mail: center_op_pleven@abv.bg
Aдрес: гр.Плевен, ул.”Георги Бенковски”№ 61
Телефон: 064 824 156


09:00 - 17:00 ч. Ден на отворените врати, посветен на осиновяването

Повече информация относно въпроси, свързани с осиновяването можете да намерите
на уебстраницата на БАОО – www.baoo-bg.org

Сдружение „Самаряни“-Стара Загора
www.samaritans.bg
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 205
Тел. централа: 042 66 03 28
Моб. тел.: 087 839 42 30 – рецепция


Ще бъде представена интерактивна игра за осиновяване на плюшена играчка „Обичай
ме, храни ме и не ме оставяй“. Играта ще предостави възможност на участниците да се
впуснат в няколко предизвикателства част от процеса „Осиновяване“;



Първото предизвикателство ще срещне участниците с екип от социални работници,
които ще изследват нагласи, умения и компетенции им да станат осиновители;



Второто предизвикателство ще

ги подготви за преодоляването на бъдещи

предизвикателства свързани с ролята им на осиновител. Тук ще се намеси обучителен
екип от социален работник и психолог;


Третото предизвикателство ще възнагради усилията и желанието на участниците да
бъдат осиновители! То ще ги срещне с плюшената играчка, която има най-силна нужда
от тях, за да продължи живота си пълноценно;



26 септември 2014 г. между 15:00 и 18:00 ч. в Комплекс за социални услуги за деца и
семейства (ул. „Христо Ботев“ № 205).

Вход свободен!
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