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Регионална конференция

„Мобилизиране на заинтересованите страни
за напредък в сектора за учене на възрастни”

Северозападен район

Враца, 13, 14 септември 2013 г.

в рамките на проект „BG – Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на
възрастни” изпълняван от МОН

СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР

Добра практика за неформално обучение на възрастни

СНЦ „ЖАРАВА“

Презентацията е структурирана в две части: „Поглед назад“ и „Поглед напред“.
Избрахме тази форма, за да покажем началото, как сме започнали. И за да не остане
добрия опит само минало,  представяме и стратегическите насоки, които ще следваме да
развием практиката, за да има и бъдеще.

ПОГЛЕД НАЗАД:
СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР

Идеята за създаването на Социално-терапевтичния център се зароди след
докосването ни до социалната терапия и лечебната педагогика през 2006 и 2007 г. с
участието ни в два форума проведени във Варна - Източноевропейска конференция по
лечебна педагогика и социална терапия и Въвеждащ семинар по лечебна педагогика и
социална терапия, организирани от чуждестранни представители.

В света има над 500 антропософски центъра по социална терапия и лечебна
педагогика в повече от 60 страни, които работят по този модел, подкрепяни и
финансирани от социалното законодателство в съответната страна. Такива
специализирани центрове има в Румъния, Гърция, Австрия, Украйна, Германия,
Холандия, Швейцария, Америка и много други страни.

До момента в България са проведени няколко неформални инициативи по
антропософска  лечебна педагогика и социална терапия. СНЦ «ЖАРАВА» прилага опит
придобит от координирането на международен проект за неформално обучение с
продължителност 200 часа на специалисти по социална терапия и лечебна педагогика,
разработен от швейцарски антропософи. Сдружението участва в провеждането на 7
едноседмични обучителни семинари по Антропософска лечебна педагогика и социална



2

терапия с международни лектори и експерти от Швейцария, Германия, Украйна, Румъния
и България.

Социално  терапевтичният модел е чуждестранен опит, който не е утвърден в
България. Няма обучени специалисти, не е създадена материална база,  не са изградени
социално терапевтични заведения,  не се предлага като специалност във ВУЗ.

СНЦ «ЖАРАВА» се стреми да адаптира и приложи тази новаторска практика в
България. С изпълнението на Проект «Социално терапевтичен център» поставихме
началото на внедряването на социално терапевтичния подход и у нас.

Социално терапевтичният център е ефективна форма на социална
работа, която може да функционира като услуга в общността. Тя
предоставя комплекс от модулни и мултифункционални социално –
образователни услуги на базата на индивидуални и групови терапевтични
дейности, които съдействат за социално включване на деца, младежи и
възрастни в социалния организъм. Социалното приобщаване към
общността се осъществява посредством природосъобразен начин на
живот, развитие на художествени умения и смислено организиране на
свободното време за подобряване качеството на живот на личността.

Социално терапевтичният център е създаден през 2011 г. по Проект „Социално
терапевтичен център“ на СНЦ „ЖАРАВА“, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. След края на проекта Община Враца пое неговата
издръжка за срок от 10 месеца. През това време съществува под формата на Център за
социална рехабилитация и интеграция / поради изискване финансирането да бъде
приравнено към съществуващ нормативен стандарт /. От 2013 г. Социално терапевтичният
център връща първоначалното си име, което отразява същността на неговата дейност и се
самофинансира от СНЦ „ЖАРАВА“.

Чрез дейностите в Социално терапевтичния център се стремим да създаваме условия
за внедряване на социално терапевтичния модел у нас и да демонстрираме неговите
възможности за пълноценно организиране и осмисляне на живота на лица от уязвими
групи и социалното им приобщаване, съобразно личните потребности и качества.

ПАРТНЬОРИТЕ, с които работим са:

 Местната и държавна власт

 Регионален инспекторат по образованието Враца

 Различни образователни институции – детски градини, училища, ВТУ „Св.св.
Кирил и Методий“ Филиал Враца, Медицинска университет София- Филиал Враца,
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

 Местни културни институции: Драматичен театър Враца, РИМ Враца, РБ „Христо
Ботев“, читалища в региона

 Неправителствени организации

 Местни медии, които са ключов партньор при отразяване на нашите успехи и
проблеми.
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ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, върху които въздействаме са:

 Хора от всички възрастови групи - деца, родители, баби и дядовци, семейства;
 Хора с различни интереси, нужди, произход и възможности - ученици, студенти,

възрастни учащи, безработни и работещи;
 Хора от различни уязвими групи и младежи;
 Различни структури на гражданското общество

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите, които осъществяваме в Центъра са структурирани по проекти и
програми, както и по видове терапиии.

1. ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“

Обща цел: Разширяване на възможностите за повишаване качеството на живот
на уязвими групи, чрез прилагане на комплексни  иновативни социално-терапевтични
подходи за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици

Специфични цели:
Създаване на Социално терапевтичен център.
Разработване на методика за прилагане на иновативни социално терапевтични

подходи  за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Усвояване на иновативни социално терапевтични подходи и чуждестранен опит,

ориентирани към индивидуалните нужди на уязвими лица.
Обвързване на социалните услуги с политиката за социалното предприемачество,

борбата с бедността и социалното изключване.
Представяне на възможностите и значимостта на социално терапевтичния подход

като нова форма на социална грижа.
Целева група:
20 специалисти с висше образование и 25 лица от различни рискови групи.

Реализирани дейности:
Създадохме подходяща материална база за предоставяне на иновативната

услуга – оборудвахме центъра с подходящи мебели и техника. Закупихме компютърна,
копирна и мултимедийна техника, както и специализирано оборудване – биофийдбек
система. За различните терапии закупихме специализирани материали и консумативи.
Финансовата помощ на ЕФРР осигури материални възможности за стартиране на
иновативния модел и ефективно осъществяване на заложените инициативи.

Разработване на методически материали - Съвместно с преподаватели от ЮЗУ
разработихме материали за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за
социално включване на рискови групи. Приложението на социално терапевтичния модел
като иновативна социална услуга наложи проучването на чуждестранен опит и
разработване на специализирана методика, съобразени с нашите социални реалности,
възможности и специфика. Направихме обективна оценка на въздействието на социално
терапевтичния модел върху крайните бенефициенти.

Повишаване на професионалните компетентности - Обучихме 20 специалисти в
прилагане на иновативни подходи и практически познания. Обучението се проведе от
ЮЗУ „Н. Рилски“ в два семестъра - следдипломна квалификация по „Социално
терапевтично консултиране”. Обучени са членове и сътрудници на сдружението и
специалисти от социални заведения от община Враца. Участниците в обучението
получиха документи за следдипломна квалификация от ЮЗУ.
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Предоставяне на услуги на 22 потребители на Центъра - В продължение на 8
месеца предоставихме комплекс от иновативни услуги на 22 лица от различни групи в
неравностойно положение и затруднена социална адаптация – лица с увреждания,
родители на деца с увреждания, младежи напускащи институции, безработни, самотни
родители, многодетни майки, лица от малцинствен етнически произход.

Публични дейности - направихме демонстрации на иновативния модел в 4
социални заведения - ДМУИ с.Три кладенци, Социален център с.Паволче и Дом за стари
хора „Зора” във Враца. Три дни работихме съвместно и обменяхме ценен опит с екипа на
ЦСРИ гр. Видин. Демонстрирането на социално терапевтичните техники в различни
социални заведения е част от експеримента да разберем как се приемат и доколко са
работещи в нашите условия. Това, което представихме навсякъде беше прието
положително, хората бяха удовлетворени и това ни дава основание да твърдим, че в тези
заведения иновативният подход е приложим в различна степен.

Проведохме четири социално терапевтични уъркшопа, свързани с работа в открити
ателиета и демонстрационни дейности с публичен характер и открит достъп на
обществеността. На тях демонстрирахме художествена работа с хартия, с природни
материали, работа с вълна, филц, музикотерапия, танцова терапия, елементи от програма
„Релакс” и „Активно включване“ .

Опитът по проекта обобщихме  в заключителна научно - приложна конференция. На
нея демонстрирахме създадените възможности за устойчивост и мултиплициране  на
социално терапевтичния подход за социално включване.

Осигурихме ефективна комуникация с партньори, изпълнители и общественост,
както и оптимално използване на проектните ресурси. Събитията по проекта се отразяваха
и следяха с интерес от местните медии. В интернет поддържахме актуален
информационен фонд за случващото се по проекта.

Създадохме нагласи за ангажирано поведение и активна обществена позиция,
постигнахме координация и сътрудничество за общи дейности.

Създадени приложни продукти:
1. Методика за работа в социално терапевтичен център;
2.Методика за анализ и оценка на въздействието на социално терапевтичния модел
върху потребителите;
3.Наръчник с приложни материали по социална терапия - издадена под формата на
сборник;
4. Програми за групова и индивидуална работа и документация към тях;
5. Демонстрационен филм за дейносттта на Социално терапевтичен център.

ПРОЕКТ NELLII - Програма „Учене през целия живот“ СНЦ „ЖАРАВА“ и
Социално терапевтичния център изпълнява следните ангажименти по този проект:

1. Участие в работата на Местна мрежа за инициативи и информация за ученето през
целия живот. Като член на Съвета за учене през целия живот работим активно за
формиране и планиране  на успешни политики за учене на възрастни на местно ниво.

2. Участие в местен празник „ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
през октомври 2012 г. със следните дейности:

 Панорама на свободното време с информационен щанд и Арт - изложба в
Младежки дом Враца.

 Открита терапевтична сесия с демонстрации на барабанна терапия и
смехотерапия

 Арт – фототерапия с импровизирано ателие за художествени снимки.
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 Уъркшоп по арттерапия проведен в СОУ „Козма Тричков” Враца. Терапевтично
арт ателие с демонстрация на групови подходи за неформално обучение и социално
приобщаване.

 Училище за родители в СОУ „Козма Тричков” Враца. Неформално образование и
кръгла маса на тема: „Успешни подходи за индивидуална работа с ученици,
родители и педагози” с демонстрация на различни психодиагностични
инструменти и биофийдбек терапия.

 Прожекция на филм за Социално терапевтичен център и създадените в него
условия за неформалното обучение и социално включване на възрастни от рискови
групи.

Партньор на Фондация EASYART за реализиране на ДЕТСКИ ПАНАИР във
Враца през юни 2013 г. по проект финансиран от Фондация Америка за България

Социално терапевтичният център участва в инициативата с няколко ателиета:

 Фотоателие за портретна фотография с артистични костюми в режисирана и
естествена среда;

 Арт работилница за изработване на филц чрез плъстене на вълна;

 Арт ателие за работа с хартия

 Изложба на хартиени пластики, пана, картички и албуми и плъстени пана –
изработени в Центъра.

Деца, родители, баби и дядовци се забавляваха и докоснаха до техниките,
творчеството и уменията, с които възрастните от уязвимите групи създават различни
художествени произведения.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

Социално терапевтичният център участва активно в изпълнението на
ПАТРИОТИЧНАТА ПРОГРАМА от 2012 г.  Основни инициативи:

 Краеведски разходки съвместно с РБ „Христо Ботев“;

 Участие в патриотични тържества и празници;

 Изложба „Символите на Враца“ – на пана изработени в Центъра съвместно с РБ
„Христо Ботев“

 Провеждане на уъркшоп за работа с вълна и първомартенски уъркшоп;

 Участие в различни инициативи организирани  по патриотичната програма.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ

Социално терапевтичният център е настанен в помещения на ВТУ „Св.св. Кирил и
Методий“ Филиал Враца.
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Преместването на Социално терапевтичния център във ВТУ- Филиал Враца наложи
преструктуриране на дейността с оглед реализиране на съвместна „Партньорска социално-
образователна програма за учене през целия живот“. Програмата включва и Филиала на
Медицински университет София във Враца.

Предстои разработването на партньорска програма с двата филиала, уточняване на
специфичните структурни, функционални и информационни взаимодействия, както и
параметрите на многосекторното партньорство за социално-образователни услуги.

Областите на партньорското взаимодействие включват:

Изграждане на съвместен екип, който да разработи дългосрочна  стратегия за
съвместна дейност.

Социално терапевтичният център да стане базов център за практическо обучение и
интерактивна работа на студентите, като продължи предоставянето на услуги на уязвими
лица и общности, терапевтични и рехабилитационни дейности.

Разработване и реализиране на съвместни проекти с участието на преподаватели,
студенти, експерти от „ЖАРАВА“ и ключовите партньори. Проектите ще са насочени към
подготовка на конкурентни специалисти и краткосрочни програми за повишаване на
квалификацията на практикуващи специалисти от образованието и социалната област.

Обучение на  специалисти по социална терапия чрез продължаващо обучение,
разкриване на подходящи форми на квалификация. Проучване и въвеждане на новаторски
технологии и подходи, внедряване на добри практики, включително и чуждестранен опит,
привличане и обмен на чуждестранни специалисти, организиране на стажове и практики.

ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Основен принцип на работа в Социално терапевтичния център е съчетаването на
индивидуалните и групови занимания, активни и неактивни, ритмични и релаксиращи
техники. ЕЕГ методът също е иновативен за нашата страна, съчетава се много добре със
социалната терапия и усилва нейния ефект.

В Центъра се организират групови тематични занимания под формата на
специализирани програми и социално терапевтични ателиета по арттерапия,
музикотерапия, евритмична и танцова терапия, екодейности в природата. Провежданите
специализирани програми в Центъра са с комплексна терапевтична насоченост.

Индивидуалните  дейности включват: оценяване на личностния потенциал чрез
диагностични интервюта и психометрични средства сертифицирани съгласно българските
и международни психологически стандарти; разработване на индивидуални развиващи
програми;  провеждане на невротренинги с биофийдбек апаратура; консултации с
психолог, социален консултант и педагог.

Организиране и провеждане на публични събития, с които се демонстрират
възможностите и значимостта на социално терапевтичния подход като иновативна форма
на социално-образователна работа.   Социално терапевтичните уъркшопове са атрактивна
форма на обучение в открити ателиета и неограничен достъп на обществеността. На тях се
демонстрират художествена работа с хартия, с природни материали, работа с вълна, филц,
музикотерапия, танцова терапия, елементи от програма „Релакс” .
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КРАТКО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Откриване на центъра – октомври 2011 г.

Психодиагностика и консултиране на личностното развитие
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Биофийдбек терапия

Музикотерапия
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Арттерапия
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Рисуване

Работа с хартия

Работа с вълна
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Танцова терапия
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Фототерапия – първи стъпки
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Куклотерапия с Наташа Шаматова
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Билкотерапия и хранолечение

Минералотерапия

Посещение на различни постановки на Врачанския театър
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Програма „Активно включване“ чрез професионално ориентиране и социално
предприемачество

Запознаване с Драматичен театър Враца

В ТV Враца
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Запознаване с работата в радио „Трибали“ и РБ „Христо Ботев“

В пожарната служба
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В РИМ Враца
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Краеведски разходки съвместно с РБ „Христо Ботев“

Национален събор „Де е българското“
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Изложба „Символите на Враца“ съвместно с РБ „Христо Ботев“

Екотерапия
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Участие в изложение „Европа за нас“ в НДК София през юни 2012 г. – представяне на
успешно реализирана практика по европейски проект
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ПАНОРАМА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - изложба в Младежки дом Враца.

ТЕРАПЕВТИЧНА СЕСИЯ с демонстрации на барабанна терапия и смехотерапия
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Уъркшоп по арттерапия проведен в СОУ „Козма Тричков” Враца

Училище за родители в СОУ „Козма Тричков” Враца. Неформално образование и кръгла
маса на тема: „Успешни подходи за индивидуална работа с ученици, родители и
педагози” с демонстрация на различни психодиагностични инструменти и биофийдбек
терапия.



24

Карикатурна изложба на Ивайло Никодимов, съвместно с РБ

ДЕТСКИ ПАНАИР във Враца през юни 2013 г.

Фотоателие за портретна фотография с артистични костюми
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Арт работилница за изработване на филц чрез плъстене на вълна

Арт ателие за работа с хартия

Обучение по компютърна грамотност в РБ „Христо Ботев“
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Посещение на Младежка трудова борса

Уъркшоп в Бистрец съвместно с читалището
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Първомартенски  уъркшоп с читалището в с.Паволче
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Партньорско сътрудничество с ВУЗ

ВУЗ – Десетдневка на отворените врати – април 2013 г.
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Тържества и празници

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

След направена самооценка на постигнатото можем да отчетем следните резултати:

 Проучихме добри практики и чуждестранен опит и създадохме  възможности за
прилагане на иновативни социално терапевтични подходи, стартирахме терапевтични
услуги с голяма надеждност, които не са познати и прилагани у нас, но в много страни на
Европа са вече традиция и има богата практика.

 Разкрихме иновативна форма на социална услуга в общността, с което
разнообразихме социалните услуги предоставяни в община Враца. Създадохме базови
възможности за утвърждаване и устойчиво развитие на социално терапевтичния модел в
България. Мултиплицирането на практиката ще спомогне за осъществяване на по крупни
инициативи за социално включване и неформално обучение в прилагането на новаторски
технологии.
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 Свързахме политиката за предоставяне на социални услуги с политиката за
социалното предприемачество, борбата с бедността и социалното изключване.
Създадохме нагласи за ангажирано поведение и активна обществена позиция за приемане
на иновативния модел. Постигната е реална ангажираност и координация за
сътрудничество с организации на различни нива.

В Социално терапевтичния център е създадена развиваща среда за
сътрудничество, личностно развитие, самоопределяне и терапевтична комуникация. Тук
всеки желаещ да бъде част от терапевтичната общност  е добре приет и еднакво
значим и получава реална подкрепа за справяне и изява.

ПОГЛЕД НАПРЕД:

УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЦЕНТЪР

Пътят напред на Социално терапевтичен център е пряко свързан с все по-широко
прилагане на Програмата за Учене през целия живот. Стратегията за развитие на
Социално терапевтичния център е свързана с приоритетни дейности в няколко сфери:
Програма за работа с ВУЗ, Програма за патриотично възпитание, Социално
предприемачество чрез развитие на система от социално – образователни и терапевтични
услуги.

Средствата за постигане са: разнообразни дейности на местно и национално ниво;
сътрудничество и партньорства на различни равнища; програми за индивидуални и
групови дейности – терапевтични, рехабилитационни, релаксиращи, творчески;
демонстрации, публични и медийни събития и други.

Мотото на Центъра е: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ.

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ СЪЗДАВАМЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ, ТЕРАПИЯ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА, РАЗВИВАЩА И ТВОРЧЕСКА СРЕДА.

В Социално терапевтичния център акцентираме върху приоритетните области на
Европейската програма за учене на възрастни като насърчаваме  равнопоставеността,
социалното сближаване и активното гражданско участие посредством обучение на
възрастни. Чрез прилагане на нови социално-образователни терапевтични подходи
насърчаваме творческия дух и новаторството. Стимулираме социалното
предприемачество  на специфични целеви групи чрез придобиване на умения за справяне
и развитие на социален бизнес. Лансираме приложението на различни иновативни
образователни технологии и социално терапевтични подходи.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Връзка с нас:

Зоя Пехльова

СНЦ „ЖАРАВА“
jarava.ngo@abv.bg
0878 194 394

Социално терапевтичен център


