ИНФОРМАЦИЯ
за организирано от Сдружение „Дете и пространство” мероприятие на 27.10.2014 г. в
Зала 1 на Областна администрация – Русе
На 27 октомври 2014 г. Областна администрация – Русе беше домакин на
организирано от Сдружение „Дете и пространство” мероприятие по повод 10 години от
своето създаване и две години от разкриването на Център за социална рехабилитация и
интеграция „Детски кът за развитие” в Община Русе.
На събитието присъстваха представители на различни неправителствени
организации с обществено полезна дейност, управляващи социални услуги в Област
Русе, както и представители на Областна администрация – Русе, на Община Русе, на
Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе и др.
Срещата откри д-р Любомир Жупунов – председател на Сдружение „Дете и
пространство”. Накратко той акцентира върху повода за организиране на настоящото
мероприятие, като обърна внимание на резултатите от реализацията на техен проект в
гр. София – създадените лаборатории за родители и ателиета за деца в детска градина в
града.
Приветствено слово беше отправено от г-н Станимир Станчев – заместник
областен управител на Област Русе, в което той поздрави уважаемите организатори на
мероприятието за усилията, вложени в каузата да се съхрани духа и живота на децата в
риск, за усилията да се популяризира необходимостта от всеобщо разбиране и
осъзнаване на чувствителната действителност, за огромната част от живота им,
посветена в обединяване на заинтересованите страни в грижата за деца, в т.ч.
институции и общественост.
Думата имаше и г-жа Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и
социални дейности” на Община Русе, която изрази удовлетвореност от работата на
Сдружението и продуктите на техния труд, предвид обстоятелството, че именно
Сдружение „Дете и пространство” управлява по-голямата част от социалните услуги в
гр. Русе.
Г-жа Весела Банова – психоаналитик в Сдружение „Дете и пространство”
представи на участниците кратка презентация, която се основаваше на кратки
филмчета, резултат, от които е издаденият от тях сборник „Как да слушаме,
разговаряме и играем с детето”. Цитираното помагало представлява сборник с текстове,
предназначени за родители на деца от предучилищна възраст, учители и
професионалисти, които работят в детски градини и в социални услуги за деца.
Първото представено видео беше на тема „Недоразуменията в езика”. Второто
видео, изследваше детето и неговото тяло – „Разминаване между езика и тялото.
Третото, последно представено видео от общо петте, засегна „Страховете на
родителите, на детето”. Участниците в клипчетата са доброволци от детска градина в
гр. София, а съдържанието представлява свободни разговори поотделно с всеки член на
различни семейства с цел извличане на полезна информация на база анализа от
дадените отговори на зададените от психолога – възпитател въпроси.
Непосредствено преди края на събитието имаше дискусионен панел, в който бе
повдигнат въпросът за устойчивостта на постигнатите резултати от реализирания
проект.
В заключение, изводът от участието ми на това мероприятие се свежда до това,
че възрастните (родители, учители, професионалисти) следва да се приспособяват към
децата, а не, подобно на общия случай, да се наблюдава обратното поведение.
Гореизложената информация се публикува на електронната страница на
Областна администрация -Русе с цел популяризиране на добрите практики в областта
на социалната работа и грижите за деца в риск и превенция на институционализацията.

