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През перода 01.06.2018 г. – 01.02.2020 г. Фондация Център за детско развитие и психологическо 

консултиране „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и 

младежи, настанени в резидентни услуги“ по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-

2.009-0058-C01, финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. 

Общата цел на проекта е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на 

социалното включване на 45 деца и младежи в неравностойно положение, включително с 

увреждания и в риск, настанени в четири резидентни услуги - Център за настаняване от семеен тип, 

чрез подкрепа за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и за личностното 

развитие. 

Проектът си поставя и следните специфични цели:  

1. Разработване на специализирана терапевтична програма за психодрама и нейното апробиране по 

проекта чрез индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в четири резидентни 

услуги в общини Драгоман, Левски и Карлово и с техните родители. 

2. Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа, и оказване подкрепа на личностното 

развитие и социалното включване на 45 деца и младежи, настанени в четири резидентни услуги чрез: 

психодиагностика; индивидуални консултации; професионално ориентиране; психотерапия и 

групови тренинги, насочени към развитие на социални и познавателни умения в децата и младежите; 

тренинги за фина моторика за децата и младежите с увреждания; индивидуална и групова работа с 

6 родители. 

В резултат по проекта ще се разработи и апробира специализирана терапевтична програма за 

психодрама, която води до дълбока промяна на Аз-образа на целевата група, като оказва подкрепа 

на личностното развитие и насочва към по-добра комуникация, коопериране и социална 

адаптивност. Програмата ще се приложи в рамките на проекта и ще се мултиплицира в бъдещата 

дейност на кандидата. За всички деца и младежи ще се проведат 10 групови сесии в 8 групи, в т.ч.: 

2 сесии за развитие на социални умения, 3 за личностово развитие и 5 за психотерапия; 

индивидуално консултиране и професионално ориентиране по 5 сесии на всяко дете. Целевата група 

от деца с увреждания ще се включи в 2 допълнителни сесии за развитие на фина моторика и 

познавателни умения (памет и внимание). Родителите на децата от целевата група ще участват в 

индивидуално и групово консултиране. Мерките допринасят за формиране на умения за 

самостоятелност, учене и работа, и оказват подкрепа на личностно развитие и социално включване.  

Целите са насочени към решаване на идентифицираните проблеми на целевата група, а именно: 

липса на сигурност и емоционални преживявания, които могат да бъдат усетени в стабилна семейна 

среда; необходимост от подкрепа и пространство, в което да бъдат отработени травматичните 

събития от житейския им път; нужда от пълноценно личностно развитие и умение за самостоятелен 

живот; риск от зависимости от алкохол и/или наркотици, или от прояви на агресивност, което от 

своя страна често се явява пречка за активното им включване в обществото. 

 

 


