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Старши експерт в отдел АКРР, към дирекция АКРРДС
Относно: Заключителна пресконференция по Проект „Социална интеграция без граници” с
бенефициент сдружение „Център Динамика“ град Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЧЕВ,
На 25.07.2014 г. (петък) от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел „Вега” се проведе
заключителна пресконференция по Проект „Социална интеграция без граници” с
бенефициент сдружение „Център Динамика“ град Русе и партньори германската НПО MiKK
e.V. и асоциираният партньор Агенцията за социално подпомагане към МТСП.
От страна на Областна администрация Русе присъстваха г-жа Пенка Попова –
началник отдел АКРР към ДАКРРДС и г-жа Десислава Пенчева – старши експерт АКРР в
ДАКРДС.
Конференцията беше открита от г-жа Деана Димова – Управител на център
„Динамика”, която запозна всички присъстващи с дейностите и постигнатите резултати от
реализацията на проекта.
Проектът обхваща целева група от десет лица и служители, ангажирали се със
социална рехабилитация и интеграция на уязвими групи в неравностойно положение. По
конкретно, той е насочен към деца и семейства в риск, които са в процес на развод.
В заключителния си доклад ръководителят на проекта представи дейността на екипа и
положителната оценка за приложимостта на конструираната иновативна социална услуга в
условията на нашата страна.
Като представител на РУ „Ангел Кънчев”, участва доц. д-р Сашо Нунев в качеството си
на експерт – методик на проекта, който е разработил методика на социалната услуга. Той
открои значимостта на иновативната социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на
деца и семейства в криза”.
Сред шестте от дейностите, предвидени по проект, се откроява т.н. социален
експеримент. Той е направен в изграденият „Център за интегрирана подкрепа на деца и
семейства в криза“. Целта му е да покаже дали немската практиката за социално включване
на уязвимите групи в неравностойно положение може да бъде приложима и у нас.
От заключителният доклад става ясно че експертите дават положителна оценка за
приложимостта на Мюнхенския модел в българските дадености.
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Адресът на първият в страната „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства“
е град Русе, ул.“ Панайот Хитов“ № 9 на тел. 082 82 67 70 и e-mail: centre_dinamika@abv.bg.
С уважение, /П/
ДЕСИСЛАВА ПЕНЧЕВА
Старши експерт в отдел АКРР, към дирекция АКРРДС
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